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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Kanizsa Vízilabda Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

KVSE

A sportszervezet jogállása:

Amatőr

Gazdálkodási formakód

521 - Sportegyesület

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében:

Nem alanya az ÁFA-nak

Bajnoki osztály:

OB1B

Adószám

18961948-1-20

Bankszámlaszám

11655006-52658000-55000006

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Tagdíj, önkormányzati támogatás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Tagdíj, önkormányzati támogatás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

8800

Város

Nagykanizsa

Közterület neve

Békástó

Közterület jellege

út

Házszám

3

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

8800

Város

Nagykanizsa

Közterület neve

Békástó

Közterület jellege

út

Házszám

3

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 851 09 00

Fax

Honlap

http://kanizsavizilabda.hu E-mail cím

+36 93 312 932
pici651024@freemail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Balázs László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 851 09 00

2017-07-10 10:13

E-mail cím

pici651024@freemail.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Miklós Gábor

E-mail cím

+36 70 630 33 23

gabor.consult84@gmail.com

A programban foglalkozott közreműködő adatai
Cég neve
COPUS-Consulting Kft

Képviselő neve
Miklós Gábor

Mobiltelefonszám
+36 70 630 33 23

E-mail cím
gabor.consult84@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve
Nagykanizsai Uszoda

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzat
Kanizsa Uszoda Kft.

Kanizsai Uszoda Kft - Kanizsai Nagykanizsa
Uszoda és Strandfürdő
M.J.V. Önkormányzat
Kanizsa Uszoda Kft.

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

35

Felk. és versenyeztetés

8

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2000-01-08
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2000-01-08

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 1937-01-01

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

2017-07-10 10:13

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

0

0

0

Állami támogatás

0

0

0

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

6.84

7

7.2

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

50.49

67.1

77.1

Egyéb támogatás

0

0

0

Összesen

57.33

74.1

84.3

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

22.8

24.2

42.6

Működési költségek (rezsi)

0

0

0

Anyagköltség

7.54

28.2

34.5

Igénybe vett szolgáltatás

0

0

0

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0

0

0

Összesen

30.34

52.4

77.1

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2015

2016

2017

Utánpótlásra fordított összeg

41

44.8

65.9

Működési költségek (rezsi)

0

0

0

2017-07-10 10:13
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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 támogatás

Közreműködői

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

4020079

80402

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

23689888

473798

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0

0

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0

0

Utánpótlás-nevelés feladatainak
támogatás

54831274

1096625

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés

0

0

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés

0

0

Versenyeztetés

3707001

74140

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj

2017-07-10 10:13
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Kanizsa Vízilabda Sportegyesület közel 100 aktív versenyengedéllyel rendelkező játékossal dolgozik. Versenyeredményeink több évre nyúlnak vissza,
sportegyesületként természetesen a legfőbb cél ezeknek az eredményeknek a javítása és fenntartása. Ehhez pedig az szükséges, hogy a csapatok utánpótlása is
biztosított legyen. Azonban sajnos utánpótlási gondok merülnek fel az elmúlt időszakban, amelyet a vidéki elhelyezkedésből adódóan még nehezebb leküzdeni. A
fiatal korosztályok (főként az általános iskolás korosztály) esetében még a körülményekhez képest megoldott az utánpótlás, így egy-egy korosztály részt tud venni a
bajnokságokon, azonban 14-15 éves kor fölött a középiskola miatt többen is befejezik a vízilabdázást, később pedig még nagyobb arányban csökken a folyamatosan
sportolók száma. A felnőtt csapatok sikerének növelése mellett fontos tehát a fiatal korosztály korai felkészítése a megfelelő kondícióra és képességekre. A felnőtt
korosztályok sikere visszahathat a népszerűségre is, hiszen „ikonként” tisztelhetik őket, és ezzel motivációt, inspirációt adnak a fiatalabb generációknak. A
sportegyesület pillanatnyi helyzetének javítása tehát elsődleges célkitűzés, amelyhez a legmegfelelőbb út az utánpótlás létszámának növelése. Ehhez pedig már fiatal
korban be kell vonni a szülőket és gyermekeket, hogy az iskolai rendszer keretein túl is szívesen járjanak sportolni, és a vízilabdát válasszák szabadidejükben. A
célcsoportok elérése ebben a korosztályban tehát nagyon fontos annak érdekében, hogy a célokhoz való eljutás minél hatékonyabban valósuljon meg. Sajnos a
létesítményi feltételek sem segítik az egyesületet a megfelelő fejlődésben, hiszen szükséges lenne a jelenleg rendelkezésre álló vízfelület növelése, amely kellő
feltételeket biztosítana az edzések lebonyolításához. Ez fontos, mert a már meglévő korosztályoknak a versenyeken való részvételét így lehet biztosítani, és a
nagyobb vízfelület további lehetőségekhez is juttathatja a csapatok játékosait.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A sportfelszerelések beszerzése a bajnoki évad kezdetén jelentkezik. A személyszállítási költségek a versenyek és edzőtáborok alkalmával folyamatosan
jelentkeznek, így ezeket az utazások alkalmával fizetjük ki. A nevezési és igazolási díjak a szezon indulása előtt keletkeznek, így akkor kerülnek kifizetésre. A
versenyés játékengedélyek kiállításának költségei júliusban merülnek fel, ami az induláshoz elengedhetetlen. Minden hónapban felmerül a sportlétesítmények,
sportpályák bérleti díja, így ezzel a program során folyamatosan számolni kell. Az edzőtáborok költségei (medencebérlés, személyszállítás, szállás és étkezés)
döntően a nyári hónapokra összpontosulnak. A személyi jellegű költségek havi bontásban 12 alkalommal kerülnek kifizetésre.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A korábban beadott sportfejlesztési program és a jelenlegi program közötti célkitűzések szoros kapcsolatban állnak, hiszen legtöbbjük azóta is kiemelt célterület, mert
valamennyi a fejlődést hivatott elősegíteni, és ezek állandó jelenléte, figyelembevétele indokolt. Talán a mérték és a prioritás az, ami az évek során változhat, de
ahhoz, hogy egy hosszú távon jól működő egység alakuljon ki, úgy ezekről nem szabad megfeledkezni, és állandóan szem előtt kell tartani. A sportfejlesztési
programhoz való kapcsolódás első és talán legfontosabb célkitűzése mindenképpen az utánpótlás létszámának növelése, amely azon túl, hogy sportági szinten növeli
a létszámot helyi szinten is megmutatkozik eredményességi szempontból. Hiszen több játékosból alkalmasabb csapatot lehet kiállítani egy-egy versenyre,
mérkőzésre, amely növeli az egyesület sikerét, növeli a népszerűséget, ez pedig további utánpótlást eredményez. Ez egy megfelelő körforgást tud biztosítani az
egyesület számára.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A sportfejlesztési program társadalmi hatása fontos szempont, hiszen a sportág népszerűségének növekedése növeli a sporttal foglalkozók számát. Ebből az
következik, hogy a sportos szemlélet és életmód nagyobb teret nyer. Ez azon túl, hogy növeli az általános egészségi állapotot, terheket is levehet az egészségügyi
ellátásról, mert a fizikai tevékenységet végzők körében bizonyos betegségek kialakulásának esélye drasztikusan csökkenthető. Itt kell ugyanakkor megemlíteni azt a
kockázatot, ami abból ered, hogy manapság egyre jobban terjed a nem aktív szabadidős tevékenységek népszerűsége, amely kiszoríthatja a sporttevékenységeket.
Ezért nem csak az egyesületnek, hanem általában a sportnak is érdeke, hogy megfelelő marketingtevékenységgel felhívja a passzív időtöltések kockázataira a
figyelmet, és hangsúlyozza az egészséges életmód előnyeit. A sportfejlesztési program gazdasági hatásának jelentősége is fontos, mert az egyesület
fennmaradásához hatékony gazdasági folyamatok is szükségesek

2017-07-10 10:13
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Sportszakember neve

Adózás
módja

Havi
m.
ó.

Kif.
hó

Balázs László

Egyéb

160

12

Farkasné Bocskai Csilla

EKHO

160
320

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

385000

81463

5597556

12

161250

32250

2322000

24

546 250 Ft

113 713 Ft

7 919 556 Ft

2017/18 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén
annak okát.
Sportszakember
neve

Balázs László

Támogatott
munkakör(ök)
megnevezése

Elnök

Adminisztrátor
Farkasné Bocskai Csilla

Képzettséget,
végzettséget
igazoló okirat
kiállítójának neve

Szak

Végzettség

Indoklás

Pécsi Tudományegyetemközgazdász
Állam- és Jogtudományi
Felsőfokú
Kar

Az Egyesülettel kapcsolatos
stratégiai döntésekért felel.

Pannon Agrártudományi Ügyintéző
Egyetem titkár

A csapat adminisztrátori feladatait
látja el.

Középfokú

Végzettséget
igazoló
dokumentum

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen
támogatás
3899477

2017-07-10 10:13

Ell. szerv. fiz. díj

40201

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

80402

4020079

Önrész (Ft)

4020079

Elszámolandó
összeg
7999958

Teljes ráfordítás
(Ft)
8040159
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 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

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Informatikai, műszaki
berendezés

Honlap karbantartás / negyedév

db

4

120000

480000

Informatikai, műszaki
berendezés

WiFi router

db

1

15000

15000

Egyéb

Busz (18 plusz 2 fő)

db

1

30000000

30000000

Egyéb

Mobil Klíma

db

1

150000

150000

Sportfelszerelés,
ruházat

Fürdőköpeny

db

20

17000

340000

Sportfelszerelés,
ruházat

Póló (T-shirt)

db

20

4000

80000

Sportfelszerelés,
ruházat

Póló (Galléros)

db

20

6000

120000

Sportfelszerelés,
ruházat

Úszószemüveg

db

20

3000

60000

Sportfelszerelés,
ruházat

Vízilabda sapka (garnitúra)

szett

2

170000

340000

Sportfelszerelés,
ruházat

Páncéldressz

db

0

15000

0

Sportfelszerelés,
ruházat

Páncélúszó

db

30

8000

240000

Sporteszközök

TheraBand gumiszalag 150 cm

db

10

13000

130000

Sporteszközök

Gumikötél (kék 120 cm)

db

10

13000

130000

Sporteszközök

Versenylabda

db

15

15000

225000

Sporteszközök

Vízilabda

db

30

15000

450000

Sporteszközök

Labdatároló zsák

db

2

6000

12000

Sporteszközök

TRX szalag

db

6

60000

360000
33 132 000 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen
támogatás
22979191

2017-07-10 10:13

Ell. szerv. fiz. díj

236899

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

473798

23689888

Önrész (Ft)

10152809

Elszámolandó
összeg
33605798

Teljes ráfordítás
(Ft)
33842697
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 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.

Ép.
eng.

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

2017/18 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői dí
j

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0

0

0

0

0

0

0

Utóf.

0

0

0

0

0

0

0

2017-07-10 10:13
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Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
2017/18 évad - Csapatszámok és gyerekek létszámának áttekintése
Tényleges csapatok
száma

5

Látens csapatok
száma

2

Elméleti gyereklétszá
m

140

Tényleges
gyereklétszám

96

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
csapatok száma

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
gyerekek száma

5

96

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Érvényes versenyengedéllyel rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő csapatok száma

Gyermek fiú

74

3

Gyermek leány

8

1

Serdülő fiú

9

1

Serdülő leány

0

0

Ifjúsági fiú

5

0

Ifjúsági leány

0

0

Összesen

96

5

Tehetségnevelésért járó plusz támogatás
Versenyző neve

NSSZ szám

Rábavölgyi Zsombor

OB I-es szereplés bajnoki
évada

Sportszervezetünkben igazolt versenyző (tól –ig)

MVLSZ007167A15

2014-2017

2011-09-01

- 2012-06-30

Leposa Gábor

MVLSZ011037A15

2014-2017

2012-09-01

- 2013-06-30

Szmodics Viktória

MVLSZ009268A16

2013-2015

2011-09-01

- 2013-06-30

2017-07-10 10:13

Felnőtt / UP válogatottság
dátuma
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/2018-as támogatási időszakban maximálisan igényelhető teljes támogatás UP jogcímen
Sportszervezet
kategória
besorolása

C

Alaptámogatás
összege

Tehetségnevelésért járó plusz támogatás
Válogatott/OB1es játékosok
száma

350 000 Ft

Igényelhető
összeg
játékosonként

3

Igényelhető támogatás
összesen
játékosonként

Igényelhető
összeg
összesen

75 000 Ft

225 000 Ft

Gyerekek száma alapján
igényelhető maximum
támogatás

575 000 Ft

55 200 000 Ft

2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Uszodai
berendezések,
felszerelések

M. e.

Bója

db

Menny.

Egységár

Érték összesen (Ft)

14

2000

28000

14

2 000 Ft

28 000 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

M.e.

Menny.
0

Egységár

Érték összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan típusa

Korosztály

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák
száma / hét

Hetek száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Uszoda, teljes
medence

Gyermek fiú

15000

8

42

5040000

Uszoda, teljes
medence

Gyermek leány

15000

8

23

2760000

Uszoda, teljes
medence

Serdülő fiú

15000

8

42

5040000

Edzőterem,
konditerem,
tornaterem

Gyermek fiú

12000

2

42

1008000

Edzőterem,
konditerem,
tornaterem

Gyermek leány

12000

2

42

1008000

Edzőterem,
konditerem,
tornaterem

Serdülő fiú

12000

2

36

864000

Edzőtábor uszoda, teljes
medence

Gyermek fiú

15000

8

10

1200000

Edzőtábor uszoda, teljes
medence

Serdülő fiú

15000

6

10

900000

111 000 Ft

44

247

17 820 000 Ft

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Sportszakember megnevezése

Korosztály

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Karácsony Tibor

Serdülő fiú

EKHO

160

12

340000

68000

4896000

Gondi Zoltán

Gyermek leány

EKHO

160

12

255000

51000

3672000

Simonka Ferenc

Serdülő fiú

EKHO

160

12

510000

102000

7344000

2017-07-10 10:13
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2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Sportszakember megnevezése

Korosztály

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Szabó Szilárd

Gyermek fiú

EKHO

160

12

340000

68000

4896000

Böröcz Zsolt

Gyermek fiú

EKHO

160

12

255000

51000

3672000

Miatta Mercédesz

Gyermek fiú

Normál

160

12

340000

79900

5038800

960

72

2 040 000 Ft

419 900 Ft

29 518 800 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Sportszakember neve

Munkakör

Edzett
csapatok
száma

Képzettséget,
végzettséget igazoló
okirat kiállítójának neve

Szak

Végzettség

Karácsony Tibor

Edző

1

Zala Megyei SportigazgatóságVízilabda

Edző

Gondi Zoltán

Edző

1

Vízilabda
Jannus Pannonius Tud.Egy. Természettud.
Kar

Edző

Simonka Ferenc

Edző

1

Vízilabda
Semmelweis Egyetem Testnevelési
és Sporttud. Kar Szakedző

Szabó Szilárd

Edző

1

Vízilabda
Semmelweis Egyetem Testnevelési
és Sporttud. Kar Edző

Böröcz Zsolt

Edző

1

Vízilabda
Zala Megyei Közgyűlés Hivatala

Edző

Miatta Mercédesz

Edző

1

Vas Megyei SportigazgatóságVízilabda

Edző

Melléklet

2017/18 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
Helyszín

Ország

Ellátás

Létszám

Napok száma

Egységár

Tervezett ráfordítás

Külföldi

Szlovénia

Szállás teljes ellátással

14

6

20800

1747200

Külföldi

Szlovénia

Szállás teljes ellátással

14

6

20800

1747200

Belföldi

Nem releváns

Szállás + félpanzió

20

5

12500

1250000

Belföldi

Nem releváns

Főétkezés

60

25

1500

2250000

2017/18 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat
Úti cél

Személyszállítási költségek
típusa

Mennyiség

Mennyiségi egysé
g

Egységár

Összesen

Bajnoki
mérkőzés

Busz kicsi (<20 fő)

17840

km

250

4460000

Edzőtábor
külföld

Busz kicsi (<20 fő)

1760

km

250

440000

Edzőtábor
külföld

Busz nagy (>20 fő)

50

km

350

17500

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

28000

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0

Személyszállítási költségek

4917500

2017-07-10 10:13
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Nevezési költségek

0

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

17820000

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

6994400

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

29518800

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0

Összesen

59278700

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása.
Közvetlen
támogatás
53186336

2017-07-10 10:13

Ell. szerv. fiz. díj

548313

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

1096625

54831274

Önrész (Ft)

6092364

Elszámolandó
összeg
60375325

Teljes ráfordítás
(Ft)
60923638
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Képzés megnevezése

Képző költsége, díja

Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen
támogatás
0

2017-07-10 10:13

Ell. szerv. fiz. díj

0

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

0

0

Önrész (Ft)

0

Elszámolandó
összeg
0

Teljes ráfordítás
(Ft)
0
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Szakképzés

Az idei évtől szakképzésre pályázat benyújtása nem lehetséges, a tervezett képzseket az általános képzéseknél kell feltüntetni, illetőleg a személyi
jellegű ráfordításoknál, a Jóváhagyási Irányelvnek megfelelően.

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Képzés megnevezése

Képző költsége, díja

Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen
támogatás
0

2017-07-10 10:13

Ell. szerv. fiz. díj

0

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

0

0

Önrész (Ft)

0

Elszámolandó
összeg
0

Teljes ráfordítás
(Ft)
0
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Versenyeztetés
A 2017/18-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása
Korosztály

Részvételi,
nevezési díjak

A versenyeztetéssel
kapcsolatos
költségek

Gyermek fiú

760000

1700000

Serdülő fiú

650000

Ifjúsági fiú

0

Tagsági díj

Pályahitelesítés
díja

Versenyengedélyek,
játékengedélyek
díja

Az igazolásból,
átigazolásból a
szövetség felé
befizetésre
kerülő díjak

Összesen

0

0

416560

0

2876560

410000

0

0

45720

0

1105720

0

0

0

25400

0

25400

2017/18 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen
támogatás
3595791

2017-07-10 10:13

Ell. szerv. fiz. díj

37070

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

74140

3707001

Önrész (Ft)

411889

Elszámolandó
összeg
4081820

Teljes ráfordítás
(Ft)
4118890
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

80402

80402

40201

120603

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

473798

473798

236899

710697

Utánpótlás-nevelés

1096625

1096625

548313

1644938

Versenyeztetés

74140

74140

37070

111210

Összesen

1724965

2587447

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

Utánpótlás-nevelés

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

Versenyeztetés

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

2017-07-10 10:13
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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, 2017. 07. 10.

2017-07-10 10:13
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Nyilatkozat 2
Alulírott Balázs László (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott Sportfejlesztési Programunkban beszerzendő és abban felsorolt
1. nagy értékű tárgyi eszközt,
2. sportegészségügyi berendezést,
3. diagnosztikai eszközt,
annak beszerzését követő 5. -ötödik- évig az általam képviselt sportszervezet értékesíteni nem fogja.
Kelt: Nagykanizsa, 2017. 07. 10.
..........................................................
aláírás
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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 (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Balázs László (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Kanizsa Vízilabda Sportegyesület
(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Kanizsa Vízilabda 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 közhasznú 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: Tagdíj, önkormányzati támogatás

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek
tekintetében a látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása
céljára.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4
☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- 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 teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás
európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

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, 2017. 07. 10.
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1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az

általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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ÁFA Nyilatkozat
Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem
tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.
Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön
figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Vízilabda
Szövetséget haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség az 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 Vízilabda Szövetség
az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Nagykanizsa, 2017. 07. 10.
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elnök
Kanizsa Vízilabda Sportegyesület
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az
adatszolgáltatásra.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két
pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke
vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2017. július 1. - 2018. június 30-ig tartó
támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt
személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok
figyelembevételével van lehetőség.

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de
minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót.

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2017. július 1. és 2018. június 30. közötti
támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi
évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást.

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén
bemutatásukra.

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)
Év

Összeg

Pénznem

0 Ft

Támogató megnevezése

A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)
0 Ft

Kelt: Nagykanizsa, 2017. 07. 10.
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aláírás
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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:
2017-04-24 14:58:10
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:
2017-04-24 14:58:15
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:
2017-04-24 14:58:22
Feltöltés / Megtekintés

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-25 09:17:10
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-25 09:17:47
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-25 09:18:36
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-06-23 09:37:13
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-25 09:18:52
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2.sz. nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

De Minimis nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

ÁFA nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 14:19:25
Feltöltés / Megtekintés

A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díj számításának részletezése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 16:09:12
Feltöltés / Megtekintés

Edzőtábor részletezése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 14:59:12
Feltöltés / Megtekintés

Balázs László végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 09:54:36
Feltöltés / Megtekintés

Farkasné Bocskai Csilla végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 09:55:10
Feltöltés / Megtekintés

Karácsony Tibor végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 14:24:04
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Feltöltés / Megtekintés

Gondi Zoltán végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 14:29:03
Feltöltés / Megtekintés

Simonka Ferenc végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 14:29:09
Feltöltés / Megtekintés

Szabó Szilárd végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 14:31:47
Feltöltés / Megtekintés

Böröcz Zsolt végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 14:31:56
Feltöltés / Megtekintés

Miatta Mercédesz végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 14:33:36

Kelt: Nagykanizsa, 2017. 07. 10.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

A színvonal biztosítása6a legfőbb cél, ezért képzésre
6
szeretnénk mindenkit beíratni.
0

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

A színvonal biztosítása1a legfőbb cél, ezért képzésre
2
szeretnénk mindenkit beíratni.
1

Edzőtáborok száma

db

UP csapataink minőségének
4
javítása miatt fontos
4

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db

Nem releváns

0

0

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

Nem releváns

0

0

0

Egyéb indikátorok:

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

Nem releváns

U18

fő

Az UP keret növelése a cél
5

9

U17

fő

Nem releváns

0

U16

fő

Az UP keret növelése a cél
9

15

0.6666666666667

U15

fő

Az UP keret növelése a cél
82

90

0.0975609756098

0

0

0
0.8

Egyéb indikátorok
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatá
s

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

3899477

40201

80402

4020079

4020079

7999958

8040159

Tárgyi eszköz beruházás

22979191

236899

473798

23689888

10152809

33605798

33842697

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

22979191

236899

473798

23689888

10152809

33605798

33842697

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0

0

0

0

0

0

0

- ebből utófinanszírozott

0

0

0

0

0

0

0

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

53186336

548313

1096625

54831274

6092364

60375325

60923638

Képzés

0

0

0

0

0

0

0

- ebből általános képzés

0

0

0

0

0

0

0

- ebből szakképzés

0

0

0

0

0

0

0

Versenyeztetés

3595791

37070

74140

3707001

411889

4081820

4118890

Összesen

83660795

862483

1724965

86248242

20677141

106062901

106925384

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10000

2017-07-10 10:13

Tárgyi
15000

Utánpótlás
10000

Képzés
0

Versenyeztetés
10000

Összesen
45000
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A kérelemhez tartozó mellékletek (20 darab)
ÁFA nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
kanizsavseafanyilatkozat_1493104732.pdf (Szerkesztés alatt, 189 Kb, 2017-04-25 09:18:52)
b7b22429a5283389acf9f256a01c0e7a11a2c592ee2b259860052c843e773725
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)
kanizsavsealairasicimpeldany_1493038695.pdf (Szerkesztés alatt, 108 Kb, 2017-04-24 14:58:15)
5cfe8795e500221f60e4afb11da3425a153ccbde65a01a29066df292cae1e5fb
De Minimis nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
kanizsavsedeminimisnyilatkozat_1493104726.pdf (Szerkesztés alatt, 349 Kb, 2017-04-25 09:18:46)
9dbdd6d8a6b04cfe89aa74b2870f84e84bb8089a9f5607f7a7c8c7ac4fe294ef
kanizsavsehpdeminimisnyilatkoz_1498203433.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-06-23 09:37:13)
90154fed965bc244603301b67e066c10f371cacd14502e1b5cdbe496abb0e0c0
Edzőtábor részletezése
kanizsavse2017-2018edzotaborsza_1493038752.pdf (Szerkesztés alatt, 830 Kb, 2017-04-24 14:59:12)
263c397caaf2fed6206ae7a550af3824f776edda9720edecc6856dc883b179cf
Egyéb dokumentumok
kanizsavse2017-2018tervezoitabl_1493295565.pdf (Szerkesztés alatt, 802 Kb, 2017-04-27 14:19:25)
45707902e18dd2eff64a12c6255cd130861d0e87862e9a897a540537854f0c2f
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
kanizsavseemminyilatkozat_1493104667.pdf (Szerkesztés alatt, 612 Kb, 2017-04-25 09:17:47)
3d7bd29e1d8b0da1527632475e5d73f9090c6616bf0301b35840a4cfdfd73704
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kanizsavsetorvenyszekikivonat_1493038690.pdf (Szerkesztés alatt, 655 Kb, 2017-04-24 14:58:10)
eae8b05d3c65e8f1fb392fbe386ea66edb9d5941ab084192e42c125efde589de
(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
kanizsavseigazgatasidij_1493104630.pdf (Szerkesztés alatt, 153 Kb, 2017-04-25 09:17:10)
cb2d98b9138672401ee3bd79b4810782cd2af26eccb3abc5bd5ce5e8235de730
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
kanizsavsenav0_1493038702.pdf (Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2017-04-24 14:58:22) a03e4ceb782c0c6ca32ae4b0a9c5c1707fae18a12b89c89676334fcd6c60041f
2.sz. nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
kanizsavse2-esnyilatkozat_1493104716.pdf (Szerkesztés alatt, 587 Kb, 2017-04-25 09:18:36)
56def93337d4bd81bb02126abaa90aaa754a0cfc897f7c33d025d3c647aea203
A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díj számításának részletezése
kanizsavse2017-2018sportpalyabe_1493042952.pdf (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2017-04-24 16:09:12)
70b872b2b37197a0daa702e9e25b530e329b84b725b94cafe22e89b3cb30685e
Balázs László végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)
sz1balazslaszlo_1493020476.pdf (Szerkesztés alatt, 702 Kb, 2017-04-24 09:54:36)
3266d6c13b3001b87e814ebd2b733f51d51ba2b3063ee216257d7791b6e2bfee
Farkasné Bocskai Csilla végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)
sz2farkasnebocskaicsilla_1493020510.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-24 09:55:10)
0e7c853d7299d785b5a262c48f94c8ebf30f70849bb0f01acc4b19f5c20c7d0a
Karácsony Tibor végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
1karacsonytibor_1493036644.pdf (Szerkesztés alatt, 211 Kb, 2017-04-24 14:24:04)
42cfb7bca639ad0a391f1c8b28ec1627bd32c9a4a2a53d5394e3cb40969790c7
Gondi Zoltán végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
2gondizoltan_1493036943.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-24 14:29:03) 0c26c7fadebe23147a11048370e2868b692b5cedbd98803a9783299887e11465
Simonka Ferenc végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
3simonkaferenc_1493036949.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-24 14:29:09) e6086b0b73677dff00662dc02680404b0a5383132bb873339a1faf23e93bbf65
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Szabó Szilárd végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
4szaboszilard_1493037107.pdf (Szerkesztés alatt, 417 Kb, 2017-04-24 14:31:47) b8344fc8fe5a166358cd47cb7d09488e6d344aff3eb94dc809bffc445a4d2373
Böröcz Zsolt végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
5boroczzsolt_1493037116.pdf (Szerkesztés alatt, 492 Kb, 2017-04-24 14:31:56) 4d2aa404e068d154e4e84b5c44d309c619aaf8a573f2884a7ffef85abc47b1e9
Miatta Mercédesz végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
6miattamercedesz_1493037216.pdf (Szerkesztés alatt, 735 Kb, 2017-04-24 14:33:36)
4063067b3be3c6b8ca4c79e0e3905e5d486dd382a458d35c0a2e74566c0bca86
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