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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány

A kérelmező szervezet rövidített neve

Apk.60.o3o/1997.

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:
Közhasznú alapítvány
Gazdálkodási formakód

569

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

18959095-1-20

Bankszámlaszám

75000246-10097339-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

8749

Helység

Zalakaros

Út / utca

Gyógyfürdő tér

Házszám

1

Irányítószám

8749

Helység

Zalakaros

Út / utca

Gyógyfürdő tér

Házszám

1

Telefon

+36 93 340 100

Fax

+36 93 340 541

Honlap

www.zalakaros.hu

E-mail cím

hivatal@zalakaros.hu

E-mail cím

attila@szabadics.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Szabadics Attila

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 348 50 68

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Sarbu-Simonyi Borbála

+36 20 258 37 92

E-mail cím
simonyib@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat
célja

Móra Ferenc Általános Iskola
tornaterme

Zalakaros Város
Önkormányzata

Klebersberg Intézményfenntartó
Központ

10

Felkészülés

Sportcentrum

Zalakaros Város
Önkormányzata

Karos-Park Kft.

2

Felkészülés

Sportudvar

Zalakaros Város
Önkormányzata

Közösségi Ház

3

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1997-05-20
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1997-05-20

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
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A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Kanizsa Diákkosárlabda Klub

8800
Nagykanizsa
Platán sor
12

Az együttműködés a Kanizsa Diákkosárlabda Klub folyamatos utánp

Móra Ferenc Általános Iskola

8749
Zalakaros
Liget u.
28

Az együttműködési megállapodás célja a település által elfogadott s

Zalakarosi Óvoda Bölcsőde és Könyvtár

8749
Zalakaros
Liget u.
28

Az együttműködési megállapodás célja a település által elfogadott s

Zalakaros Város Önkormányzata

8749
Zalakaros
Gyógyfürdő tér
1

Az együttműködési megállapodás célja a település által elfogadott s
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

5,5 MFt

5,9 MFt

5,9 MFt

Állami támogatás

0,1 MFt

0,09 MFt

0,1 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,016 MFt

0,826 MFt

0,6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

5,99 MFt

9,12 MFt

12,53 MFt

Egyéb támogatás

0,854 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

12,46 MFt

15,936 MFt

19,13 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

3,299 MFt

2,9 MFt

4,92 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

2,719 MFt

1,386 MFt

9,2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

2,466 MFt

4,236 MFt

2,326 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,149 MFt

0,132 MFt

0,13 MFt

Összesen

8,633 MFt

8,654 MFt

16,576 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

5 MFt

9,358 MFt

7,35 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)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

5 854 814 Ft

117 096 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

2 476 267 Ft

49 525 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Zalakaros városában a leány kosárlabda utánpótlás több mint 20 éve jelen van a Kanizsa Diákkosárlabda Klubnak köszönhetően. 2014. évben 22. alkalommal került
megrendezésre Nemzetközi Leány Kosárlabda torna utánpótlás korosztályos csapatok részvételével. Zalakaros az elmúlt években számtalan utánpótlás korosztályos
országos döntőn helyszíne volt az elmúlt húsz év alatt. Nemzetközi Kosárlabda Szövetség BAM Pasarella fordulóit városunkba hozta megrendezésre. Zalakaros
város vezetése a fenti tornák megrendezéséhez jelentős támogatást biztosított. 2011-2012. tanévben beindult zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskolában a
kosárlabda oktatás az alsó és felső tagozatos tanulók körében. Alsó tagozatos tanulókat beneveztük Országos Kenguru Bajnokságba, ahol vegyes csapattal
indultunk. Jelenleg is Kenguru Bajnokság résztvevői vagyunk a szombathelyi régióban, leány csapattal 3-4. osztályos tanulókkal versenyzünk. Bajnokságban való
versenyzésen felül felkészülési mérkőzéseket is szervezünk, nagyobb tapasztalatszerzés, rutin érdekében. Bajnoki mérkőzésekre való utazásunkat bérlet autóbusszal
oldjuk meg. Nyári időszakban edzőtábort szervezünk játékosaink részére Zalakaroson az általános iskolában. Igyekszünk egységes sportfelszerelést biztosítani
játékosaink számára, ezzel erősítve a csapategységet. Kosárlabdát tudunk minden játékosnak adni az edzésekhez. az elmúlt két évadban tárgyi eszközökben
jelentősen előre léptünk. 2013-14.ben Mini kosárlabda palánkok beszerzésével már Alapítványnak lehetősége lett országos kenguru bajnoki fordulók rendezésére is.
2015 tavaszán megvalósuló salakos futópálya felújítás is javítja a felkéeszülési lehetőségeinket. 2014-2015. bajnoki évadban Zalakaroson három kenguru fordulót
tudtnk megrendezni.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az elmúlt években, a támogatásoknak köszönhetően, sikerült felújítani az iskola sportudvarát, ahol a 20x40 m-es műanyag borítású, villanyvilágítással ellátott
sportpályán, 4 db streetball pálya is helyet kapott. Alapítvány a sportágfejlesztési programnak köszönhetően 4 db mobil jó minőségű kosárlabda palánkot vásárolt a
szabadtéri műanyag borítású pályára. A négy kültéri palánkkal két pályán lehet párhuzamosan edzéseket tartani, valamint nyolc csapat tud egyszerre streetball
mérkőzéseket játszani. Óvodások tárgyi eszköz beruházását is sikerült megvalósítani, számukra is tudtunk kosárlabda állványt és palánkot biztosítani. Kültéri
szabadtéri pályán nyári időszakban edzőtáborokban résztvevő csapatok számára – a tornatermi edzéslehetőségen felül – még két pályán tudunk edzéslehetőséget
biztosítani. Az idei évben felújításra kerül még az iskola melletti sportudvar salakos futópályája és egy mobil lelátó is épül. A fejlesztés folytatásaként a Sportcentrum
salakos futópályáját szeretnénk felújítani. Így a komplexum méltó körülményeket tudna biztosítani a városunkba érkező korosztályos válogatottak és csapatok
felkészüléséhez, tornák lebonyolításához.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A program időtartama: 2015. július 1 - 2016. június 30. Ütemterv: 2015. augusztusában edzőtábort szervezünk a zalakarosi általános iskolában. októberben kezdődik
a bajnokság, a 2015-16 évi kenguru-bajnokságban fogunk indulni folyamatosan Ezt követően kerülnének folyamatosan beszerzésre a sportfelszerelések,
sporteszközök, illetve 2016. tavaszán kerülnek felújításra a tornatermi nyílászárók.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Programunk szorosan kapcsolódik a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének utánpótlás programjaihoz. 1. Nagy gondot fordítunk a tömegesítésre.
Óvodában beindítottuk OVI KOSÁRT . Foglalkozásokat az általános iskola testnevelő tanára látja el heti két alkalommal. 2. Beindítottuk a „Dobd a kosárba” programot
az általános iskola 1-2. osztályos tanulói körében és részt veszünk a megyei versenyen. Foglalkozásokat Fekete Csilla Nagykanizsa nb1 amatőr csapatának játékosa
vezeti heti 2x1 órában. 3. 3-4. osztályos tanulókkal tovább folytattuk a tavalyi évben megkezdett programunkat. Kenguru Országos bajnokságban versenyzünk
havonta egy alkalommal két mérkőzést játszunk. Heti 3x1 órában vannak a foglalkozások az általános iskola tornatermében. Bajnoki mérkőzéseken felül felkészülési
mérkőzéseket szerveztünk Nagykanizsán. Játékosaink részt vesznek 2014. május 2-án Budapesten megrendezendő országos Add Tovább ügyességi játékon. 4.
Sporteszközök, sportfelszerelések beszerzésével minden játékos kezében kosárlabda kerül edzéseken, valamint egységes sportfelszerelést/melegítő, mez/
biztosítunk csapatunk részére, ezzel is erősítve a csapategységet.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
1. Program hatására minél több fiatal sportol rendszeresen. Erősödik sportolóinkban a közösséghez való kötődés, egymásért való küzdés szelleme. 2.
Tömegesítéssel, sportág népszerűsítésével minél több Zalakaros és környéke fiataljaival meg tudjuk szerettetni a sportágat. Országos utánpótlás versenyrendszerbe
való bekapcsolódással nagyobb lehetőséget tudunk megadni játékosaink részére. Tehetséges játékosoknak lehetőségük van a továbblépésre. 3. Hazai versenyeken,
tornákon felül nemzetközi kupákon való részvétellel több lehetőséget tudunk adni, ezzel növeljük a rutinszerzés lehetőségeit. 4. Egységes sportfelszerelés
beszerzésével a csapategységet tudjuk növelni.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 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

2015/16 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
2015/16 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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

2015/16 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
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

TEF

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

tornacsarnok nyílászáró csere

2016-04-01

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)
2016-04-30

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

2016-05-01

Tervezett beruházási
érték (Ft)

8 188 376 Ft
8 188 376 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

tornacsarnok nyílászáró csere

Beruházás címe

8749
Zalakaros
Liget utca
48

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma
773/1

Indoklás

Az Alapítvány évek óta gyümölcsöző együttműködésben áll a Móra
Ferenc Általános Iskolával. Az iskola tornacsarnoka, ahol a kosárlabda
edzések folynak, elavult, rossz szigetelési hatásfokú nyílászáróit
szükséges a gazdaságosabb üzemelés, és a gyermekek sportolásának
megfelelő körülményeinek biztosítása érdekében korszerű, hőszigetelt
ajtókra-ablakokra cserélni.

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

2015/16 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.

5 679 170 Ft

58 548 Ft

117 096 Ft

5 854 814 Ft

2 509 206
Ft

8 305 472 Ft

8 364 020 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-08-06 12:24

8 / 21

be/SFPHPM01-05064/2015/MKOSZ
Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U11

14

16

1

Országos

U12

0

0

0

Nincs

U14

0

0

0

Nincs

U16

0

0

0

Nincs

U18

0

0

0

Nincs

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

14

16

1
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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?

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

433 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

500 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

250 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

150 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

300 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

1 044 120 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

2 677 120 Ft

2015/16 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)

2 401 979 Ft

24 763 Ft

49 525 Ft

2 476 267 Ft

275 141 Ft

2 726 645 Ft

2 751 408 Ft
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Általános Képzés
2015/16 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

2015/16 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

2015-08-06 12:24
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Szakképzés
2015/16 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

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Versenyeztetés
2015/16 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

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

0 Ft

2015/16 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

2015-08-06 12:24
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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)

117 096 Ft

117 096 Ft

58 548 Ft

175 644 Ft

Utánpótlás-nevelés

49 525 Ft

49 525 Ft

24 763 Ft

74 288 Ft

Összesen

249 932 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint
a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői feladatok ellátása vállalkozói szerződés keretében.

Utánpótlásnevelés

A támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint
a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői feladatok ellátása vállalkozói szerződés keretében.
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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: Zalakaros, 2015. 08. 06.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Szabadics Attila (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: Zalakaros, 2015. 08. 06.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 00:38:21

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:
2015-04-30 00:38:34

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:
2015-04-30 00:39:39

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:
2015-04-30 14:38:43

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-08-06 12:22:58

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-08-06 12:20:35

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 15:41:30

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-08-06 12:20:55

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 00:40:57

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 15:16:50

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 00:42:10

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 14:55:54

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 15:12:25

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 15:37:43

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 15:37:16

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 15:36:41

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Zalakaros, 2015. 08. 06.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Teljes szakember állomány

fő

3

3

3

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

2

2

2

0%

Edzőtáborok száma

db

1

0

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

1

0

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

Output indikátorok

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
U11

fő

14

16

30

88%
0%
0%
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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

5 679 170 Ft

58 548 Ft

117 096 Ft

5 854 814 Ft

2 509 206 Ft

8 305 472 Ft

8 364 020 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

5 679 170 Ft

58 548 Ft

117 096 Ft

5 854 814 Ft

2 509 206 Ft

8 305 472 Ft

8 364 020 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

2 401 979 Ft

24 763 Ft

49 525 Ft

2 476 267 Ft

275 141 Ft

2 726 645 Ft

2 751 408 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

8 081 149 Ft

83 311 Ft

166 621 Ft

8 331 081 Ft

2 784 347 Ft

11 032 117 Ft

11 115 428 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2015-08-06 12:24

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 (18 darab)
Címpéldány vagy aláírás minta
alairasi_cimpeldany_1430347114.pdf Szerkesztés alatt, 49 Kb, 2015-04-30 00:38:34)
232b88da870d1eb80eb514aa04f94855f365f669705492708de85ffe76628447
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
beveteli_forrasok_1430401001.pdf Szerkesztés alatt, 100 Kb, 2015-04-30 15:36:41) 3a42e7eb1a1a58f2f788a8d8a419f2e1796f0eea9737c90f6f3a362ad5cd5d6e
A beruházás finanszírozási terve és forrása
finanszirozasiterv_1430399545.pdf Szerkesztés alatt, 119 Kb, 2015-04-30 15:12:25) 0300c59cca74600680504a6fd699c0b1577f047ac8702b3ff1ccaa57da7a4216
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
hasznositas_1430401036.pdf Szerkesztés alatt, 99 Kb, 2015-04-30 15:37:16) 5c6bcbee3c5828b9f3c7497a37ef413d3cc11d2071b1cb62ceecef23316769f4
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve
mukodesi_koltsegek_1430401063.pdf Szerkesztés alatt, 101 Kb, 2015-04-30 15:37:43)
35bf3ce13c4cca4af9d9e64206f4a4e910661c5d6b5f11bc7b8bff451776d6e3
Egyéb dokumentumok
onero_nyilatkozat_1438856578.pdf Hiánypótlás melléklet, 15 Kb, 2015-08-06 12:22:58)
e19456a97d17591c36d190cbcd10b6071fe8113d4ba64860aee3d9cd6134b3e6
Nyilvántartó hatóság igazolása
birosagi_kivonat_1430347101.pdf Szerkesztés alatt, 91 Kb, 2015-04-30 00:38:21) f1d6cad5f516c35e2e7840505957674040814d5cbefadf4ffda33ce98d934844
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
ft_utalas_mkosz_1430397523.pdf Szerkesztés alatt, 500 Kb, 2015-04-30 14:38:43)
19413165bd20361df8c65e0545422ec96b4575a3e0b2bf809e2935bcd9a67a69
Köztartozásmentes adózó
1_quotzalakaros_sportjaertquot_ko_1430347179.pdf Szerkesztés alatt, 91 Kb, 2015-04-30 00:39:39)
5009b369acc1836ba6369645ad7e872ca330f1f434a0747fe75aef9a06e2281c
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
egyeb_engedely_1430399810.pdf Szerkesztés alatt, 95 Kb, 2015-04-30 15:16:50)
a0103009813cd6a77d2d5e705c499a27eb2d517b49b504db6b5157373f41b57e
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolása...
epiteshatosagiigazolas_1430347257.pdf Szerkesztés alatt, 51 Kb, 2015-04-30 00:40:57)
f787a0a99906a8ea0530ff44f2661024010928e70a903befc9e7b52fbc82b5d8
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...
egyuttmukodesimegallapodas_1430401290.pdf Szerkesztés alatt, 376 Kb, 2015-04-30 15:41:30)
01cefd5bb62898edef9797ee7e17f509e3dbb0d477a6b32f6381757f1b4ec50b
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilap-zalakaros773-1hrsz_1438856455.pdf Hiánypótlás melléklet, 310 Kb, 2015-08-06 12:20:55)
93d1d59561d49e0fbe1341509cb41334c6dbfd89b476367591d928d377a0256a
773_1zalakaros_1430347229.jpg Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2015-04-30 00:40:29) 1e956f5196a72c92cee1bb4f287f1dbfa90b826f057ca003dbf486b7552bc84b
Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...
hozzajarulo_nyilatkozat_1438856435.pdf Hiánypótlás melléklet, 855 Kb, 2015-08-06 12:20:35)
281e880ec69c60f297612975d2a6f535c5bc97277f4d428b76ed2c4216f60418
nemszukseges_1430397605.pdf Szerkesztés alatt, 92 Kb, 2015-04-30 14:40:05) 3ff2905936cb1940f95001f7dad982fa39c81029018594ac546ca6f176ffd4c3
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv
zalakaros_tornacsarnok_nyilaszarocs_1430347330.xls Szerkesztés alatt, 76 Kb, 2015-04-30 00:42:10)
19718db96a891ae3d86b1f68540f3056b733179de5cc5a0f5179aa7d98aa4c45
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
muszaki_leiras_1430398554.pdf Szerkesztés alatt, 232 Kb, 2015-04-30 14:55:54) 70953ebcd9e24878a0da02b212ebeba2efd1d61d24c77a75095dcca4d13dd42b
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