
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  KLKS

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

Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Gazdálkodási formakód  521

MKOSZ tag  Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám  18090714-1-41

Bankszámlaszám  10700206-04774008-51100005

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Önkormányzat biztosítja az önerőt

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1046  Város  Budapest

Közterület neve  Erdősor  Közterület jellege  utca

Házszám  16  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1046  Város  Budapest

Közterület neve  Erdősor  Közterület jellege  utca

Házszám  16  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 1 233 17 95  Fax  +36 1 233 17 95

Honlap  www.kisslenkeks.hu  E-mail cím  klks@outlook.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Kiss Lenke

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 962 26 08  E-mail cím  klks@outlook.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Kiss Lenke +36 30 962 26 08 klks@outlook.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Eötvös József Gimnázium Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Ökormányzat 6 Felkészülés

Általános Iskola és Gimnázium Újpest Önkormányzata Újpest Önkormányzata 25 Felk. és
versenyeztetés

Szűcs Sándor Általános Iskola Újpest Önkormányzata Újpest Önkormányzata 12 Felkészülés

Homoktövis Általános Iskola Újpest Önkormányzata Újpest Önkormányzata 12 Felkészülés

Szigeti József Általános Iskola Újpest Önkormányzata Újpest Önkormányzata 20 Felk. és
versenyeztetés

Lónyai Utcai Református Gimnázium Református Egyház Református Egyház 20 Felk. és
versenyeztetés

Benkő István Általános Iskola Református Egyház Református Egyház 18 Felk. és
versenyeztetés

Fabriczius József Általános Iskola Veresegyház
Önkormányzata

Veresegyház
Önkormányzata

4 Felkészülés

Roma Kulturális és Sport IX. Közérdekű és Közhasznú
Egyesület

Ferencváros
Önkormányzata

Ferencváros
Önkormányzata

8 Felkészülés

Németh Kálmán Általános Iskola Fót Önkormányzata Fót Önkormányzata 6 Felkészülés

Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és
Szakiskola

Zugló Önkormányzata Zugló Önkormányzata 2 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1997-10-17

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1998-01-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

be/SFPHP01-08168/2017/MKOSZ

2017-12-12 14:09 2 / 28



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 0,4 MFt 0,753 MFt 0,888 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 10 MFt 10,365 MFt 13,823 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 89,289 MFt 86,614 MFt 173,822 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 99,689 MFt 97,732 MFt 188,533 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 20,8 MFt 15,2 MFt 19,99 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 4,3 MFt 2,9 MFt 5,4 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 25 MFt 28,94 MFt 31,1 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 25 MFt 9,57 MFt 18,2 MFt

Összesen 75,1 MFt 56,61 MFt 74,69 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2015 2016 2017

Utánpótlásra fordított összeg 43,43 MFt 44,24 MFt 46,54 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

17 533 132 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

25 669 050 Ft 513 381 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

71 375 642 Ft 1 427 513 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 1 479 959 Ft 29 599 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj  

be/SFPHP01-08168/2017/MKOSZ

2017-12-12 14:09 4 / 28



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 támogatással megvalósítani tervezett sportfejlesztési program a Budapest és környékén élő fiatalok sportolási lehetőségeinek és szakmai szempontból
előrehaladott képzésének biztosítását célozza meg. A támogatásból az egyesület a terembérleti díjak, sportfelszerelés beszerzések, valamint versenyeztetési és
utaztatási költségek egy részének átvállalásával kívánja a kosárlabdázó gyermekek és családjuk vállára nehezedő anyagi terheket enyhíteni. A program
megvalósítási helye az egyesület budapesti és főváros-közeli bázisiskolái, valamint mindazon tornatermek, ahol a versenyző csapatok képzése folyik (bővebben: lásd
lejjebb). Az egyesület által hivatalos bajnokságokban indított korosztályok a 2016/2017. bajnoki szezonban: Fiú: Leány: Kenguru NB1 Amatőr Gyermek Kenguru
Serdülő Gyermek Kadett Serdülő Kadett Junior Tini Igazolt versenyzőink veszt résznek idei a bajnoki szezon küzdelmeiben, ami folyamatos emelkedést jelent a
korábbi szezonokhoz képest. Mindezzel összefüggésben, a fiatalok létszámának emelkedése miatt több sportszakembert szeretnénk foglalkoztatni, fizetésüket pedig
szeretnénk megfelelő szintre emelni, megteremtve ezzel néhányuknak a főállású sportszakemberi státusz lehetőségét. A gyermekek által használt sportfelszerelések
beszerzése, valamint az idegenbeli tornákra való személyszállítás még mindig jelentős anyagi terhet jelent, melynek terhei alól a támogatás elnyerése esetén az
egyesület továbbra is mentesítené a szülőket. Terveink között szerepel, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is eljuttassuk versenyzőinket külföldi tornákra,
melyeknek látogatását korábban forráshiány miatt kellett szüneteltetnünk. A terembérleti díjak emelkedése szintén problémák elé állíthatja az egyesületet,
amennyiben nem érkezik a korábbiaknál nagyobb összegű támogatás. Az eddigi felajánlások mértéke sajnos csökkenő tendenciát mutat, így forrásaink nagy részét a
látvány-csapatsport támogatási törvény segítségével kívánjuk biztosítani. 

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

A támogatási időszak keretein belül egy helyszínen felújítást tervezünk. Az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnáziumban a tornateremben felújításra
kerülne a világítástechnika és az öltözők. A felsorolt fejlesztésre és felújításra amiatt van szükség, mert a korábbi felszereltség mára idejétmúlttá vált és nem
megfelelő a kosárlabda-foglalkozások és mérkőzések megfelelő színvonalú megrendezéséhez. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A költségek ütemezésénél feltételeztük, hogy a nem Budapesten zajló tornák megoszlása december és május között egyenletes, így az arra elkülönített összeget is
egyenletesen osztottuk el. Emellett a terembérleti költségeink magasabbak lehetnek, tekintve az árak jelenlegi alakulását, ezért alulról becsültük azok havi várható
költségét. Mivel szeretnénk a szükségben lévő gyerekeknek már a szezon elejétől biztosítani az alapvető felszereléseket, a gyerekek felszereléseire fordított pénzt
egyből a szezon elején szeretnénk sportszerek vásárlására felhasználni. Ehhez hasonlóan az edzőknek is a szezon elején szeretnénk megvásárolni a szükséges,
egységes felszerelést. A terv így látható módon a szezon teljes egészét magában foglalja, a felkészülési- és versenyidőszak egésze alatt folyamatosan fog lezajlani. 

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 Kiss Lenke Kosársuli (továbbiakban: KLKS) alapulása óta folyamatosan szélesíti bázisiskolai táborát, ennek köszönhetően majdnem minden évben az amatőr
bajnokságok legtöbbjében legalább egy csapattal képviselteti magát budapesti, vagy országos szinten. A sportegyesület tevékenysége szorosan összekapcsolódik a
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (továbbiakban: MKOSZ) céljaival, hiszen a kosárlabdát, mint sportot kívánja elérhető távolságba hozni nem csak
Budapesten (annak számos kerületében) hanem már a főváros szűkebb hatáskörében is a bázisiskolai rendszeren keresztül. A sport népszerűsítésének
elengedhetetlen célja emellett a jó edző, valamint az edzéseken kívüli játéklehetőség, a versengés; erről szintén a sportegyesület gondoskodik. Az MKOSZ
mindenkori célja továbbá a magyar kosárlabdasport nemzetközi meg- és elismertetése, Európa- és világbajnokságokon, olimpiákon, vagy akár csak nemzetközi
tornákon mind amatőr, mind profi szinten. A KLKS számos korosztályos válogatottal erősítette a mindenkori férfi és női amatőr válogatottakat, akiket komoly
edzésmunkával nevelt ki, külföldi tornákon való részvétel biztosításával. Ezzel, és a számos nemzetközi sikerrel, melyet az egyesület elért, mind segíti az MKOSZ-t
céljainak teljesítésében. A tavaly és tavalyelőtti pályázati időszakok bizonyították, hogy a látvány-csapatsport támogatás ezen módja olyan régóta fennálló problémák
feloldását segíti, melyekkel a legtöbb utánpótlás-egyesület napi szinten már évek óta küzd. A KLKS idei sportfejlesztési programjának célja többek között, hogy azon
gyermekek sportolását segítse, akiknek sok esetben csal az anyagi gondok állnak az útjukban, hogy élvezzék a kosárlabdázás örömeit. A tavaly és tavalyelőtt leadott
pályázatokban már feltüntettük ezen törekvésünket, melyet idén folytatni szeretnénk, a pályázaton elnyert pénzből a szülők terheiből szeretnénk minél többet
átvállalni, hogy valóban öröm legyen a sport. Emellett kitűzött célunk, hogy a sportszakemberi béreket olyan szintre emeljük, hogy az tükrözni tudja a szakemberek
befektetett idejét és áldozatos munkáját, és egyeseknek főállású sportszakemberi státuszt biztosítson. 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Az utánpótlás nevelés bármely sportágban annak a korosztálynak a figyelmét kívánja az egészséges szórakozás, időtöltés felé irányítani és értelmes, felvállalható
célokat eléjük tűzni, amely a leginkább veszélyeztetett napjaink olyan súlyos társadalmi problémái által, mint a drog és az alkoholizmus. A kosárlabda népszerűsége
és közösségformáló ereje alkalmassá teszi arra, hogy a fiatalok életében pozitív változásokat hozzon. Egyesületünk célja a programmal, hogy minél több sportoló
fiatal ismerje meg a csapathoz tartozás érzését, és azt az élményt, hogy kitartása és szorgalma eredményeként magas színvonalú hazai és nemzetközi versenyeken
vehet részt, megmérettetve tudását és felkészültségét.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2017/18 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

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

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Busz 8+1 személyes db 1 12 000 000 Ft 12 000 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárlabda adogató
gép

db 1 5 800 000 Ft 5 800 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárlabda védekező,
lepattanó gép

db 1 4 500 000 Ft 4 500 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Súlytárcsa db 30 11 000 Ft 330 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Olimpiai rúd (10,15,20
kg)

db 6 70 000 Ft 420 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Bosu® db 6 60 000 Ft 360 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Gumiszíj db 12 6 000 Ft 72 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Reakciós labda db 12 3 000 Ft 36 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés SKLZ agility coins db 3 8 000 Ft 24 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés SKLZ Recoil db 6 20 000 Ft 120 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés SKLZ Speed Chute db 6 15 000 Ft 90 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Állványok (súlyok) db 6 60 000 Ft 360 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Lateral Pro Trainer db 6 40 000 Ft 240 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Vertec System db 2 200 000 Ft 400 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

FMS db 2 60 000 Ft 120 000 Ft

24 872 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Busz 8+1 személyes A képzésben résztvevő gyermekek személyszállítása edzésekre, mérkőzésekre.

Kosárlabda adogató gép Az eszköz a képzésben résztvevő gyermekek szakmai fejlesztése céljából szükséges.

Kosárlabda védekező, lepattanó gép Az eszköz a képzésben résztvevő gyermekek szakmai fejlesztése céljából szükséges.

Súlytárcsa Az eszközök a képzésben résztvevő gyermekek szakmai fejlesztése céljából szükségesek.

Olimpiai rúd (10,15,20 kg) Az eszközök a képzésben résztvevő gyermekek szakmai fejlesztése céljából szükségesek.

Bosu® Az eszközök a képzésben résztvevő gyermekek szakmai fejlesztése céljából szükségesek.

Gumiszíj Az eszközök a képzésben résztvevő gyermekek szakmai fejlesztése céljából szükségesek.

Reakciós labda Az eszközök a képzésben résztvevő gyermekek szakmai fejlesztése céljából szükségesek.

SKLZ agility coins Az eszközök a képzésben résztvevő gyermekek szakmai fejlesztése céljából szükségesek.
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

SKLZ Recoil Az eszközök a képzésben résztvevő gyermekek szakmai fejlesztése céljából szükségesek.

SKLZ Speed Chute Az eszközök a képzésben résztvevő gyermekek szakmai fejlesztése céljából szükségesek.

Állványok (súlyok) Az eszközök a képzésben résztvevő gyermekek szakmai fejlesztése céljából szükségesek.

Lateral Pro Trainer Az eszközök a képzésben résztvevő gyermekek szakmai fejlesztése céljából szükségesek.

Vertec System Az eszközök a képzésben résztvevő gyermekek szakmai fejlesztése céljából szükségesek.

FMS Az eszközök a képzésben résztvevő gyermekek szakmai fejlesztése céljából szükségesek.

2017/18 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)

17 357 801 Ft 175 331 Ft 0 Ft 17 533 132 Ft 7 514 199 Ft 24 872 000 Ft 25 047 331 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

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)

TEF Világítástechnika korszerűsítése, öltöző felújíás 2017-12-01 2018-01-31 2018-02-01 35 900 000 Ft

35 900 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

Világítástechnika korszerűsítése,
öltöző felújíás

1041
Budapest
Erzsébet u.
69

71422/105 önkormányzati A mérkőzések lebonyolításához szükséges a tornatermi
villágítástechnika felújítása és korszerűsítése, valamint
időszerű a leromlott állapotban lévő öltözők felújítása.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Nem

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

2017/18 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. 24 898 979 Ft 256 691 Ft 513 381 Ft 25 669 050 Ft 11 001 021
Ft

36 413 381 Ft 36 670 072 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

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

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 0 0 0 Nincs

U11 56 132 4 Országos

U12 70 112 4 Országos

U14 75 120 5 Országos

U16 46 85 3 Országos

U18 30 40 2 Országos

U20 30 0 2 Országos

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 307 489 20
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklása

Gyógyszer, diagnosztikai eszköz megnevezése Indoklás

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 3 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 4 980 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 20 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 6 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 43 185 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 77 165 000 Ft

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím megnevezése Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Az eszközök (sportfelszerelés) a képzésben résztvevő gyermekek szakmai fejlesztése céljából
szükségesek.

Személyszállítási költségek A képzésben résztvevő gyermekek versenyekre való eljuttatása céljából. Az agglomerációban
lévő gyermekek edzésekre és mérkőzésekre való szállítása céljából.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja A képzésben résztvevő gyermekek szakmai fejlesztése céljából.

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel
közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

A képzésben résztvevő gyermekek szakmai fejlesztése céljából.

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű
ráfordításai

A képzésben résztvevő gyermekek sportszakembereinek fizetése.

2017/18 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)

69 234 373 Ft 713 756 Ft 1 427 513 Ft 71 375 642 Ft 7 930 627 Ft 78 592 513 Ft 79 306 269 Ft
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Általános Képzés

2017/18 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

2017/18 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
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Szakképzés

2017/18 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

2017/18 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

2017/18 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 300 000 Ft

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

1 000 000 Ft

tagsági díj 0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 300 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 1 600 000 Ft

Indoklás

A képzésben résztvevő gyermekek szakmai fejlesztése céljából. 

2017/18 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

1 435 560 Ft 14 800 Ft 29 599 Ft 1 479 959 Ft 164 440 Ft 1 629 599 Ft 1 644 399 Ft
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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) 513 381 Ft 513 381 Ft 256 691 Ft 770 072 Ft

Utánpótlás-nevelés 1 427 513 Ft 1 427 513 Ft 713 756 Ft 2 141 269 Ft

Versenyeztetés 29 599 Ft 29 599 Ft 14 800 Ft 44 399 Ft

Összesen 1 970 493 Ft  2 955 740 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Segítségnyújtás a költségvetési terv és a pályázati anyag összeállításához kapcsolódó feladatok elvégzésében.

Utánpótlás-nevelés Segítségnyújtás a költségvetési terv és a pályázati anyag összeállításához kapcsolódó feladatok elvégzésében.

Versenyeztetés Segítségnyújtás a költségvetési terv és a pályázati anyag összeállításához kapcsolódó feladatok elvégzésében.
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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: Budapest, 2017. 12. 12.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Kiss Lenke (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. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

4. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt –
igazolt módon – nem teljesítette;

7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

9. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

10. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

11. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege az
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerülhet);

13. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

14. 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;

15. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint - a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, amely
bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki
alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki, és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

16. 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;

17. 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;

18. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;

19. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;

20. 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: Budapest, 2017. 12. 12. Kiss Lenke 
Elnök 

Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sportegyesület
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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 Kiss Lenke (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sportegyesület

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Kiss Lenke Kosárlabda Suli

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: Önkormányzat biztosítja az önerőt

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet 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: Budapest, 2017. 12. 12.

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

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

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Kiss Lenke (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában

bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Budapest, 2017. 12. 12.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet:  minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület

vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló

1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:

a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos

sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti

versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

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

Kosárlabdázók Országos Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával

– tájékoztatom.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be,

valamint e célból a Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar

Kosárlabdázók Országos Szövetsége az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Budapest, 2017. 12. 12. Kiss Lenke 
Elnök 

Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sportegyesület
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-11-08 06:36:08

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-21 13:48:50

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-27 15:08:36

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-25 08:15:57

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-21 16:51:49

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-11-02 12:32:17

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-21 16:52:12

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2017-11-20 12:06:09

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-21 13:52:21

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-11-20 11:44:57

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-11-20 11:44:10

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-11-17 13:32:28

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-21 13:57:08

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-11-17 13:32:58

Mellékletek

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

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

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

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-11-20 11:49:39

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-11-20 11:50:50

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-11-20 11:48:49

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-21 14:05:33

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-21 14:05:49

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-24 14:48:43

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

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

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

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

Kelt: Budapest, 2017. 12. 12.
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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

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 22 23 5%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 12 12 0%

Edzőtáborok száma db 5 6 20%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 2 1 -50%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 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 U20 15 30 100%

U18 fő 53 70 32%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 131 131 0%

U15 fő 0 0%

Egyéb indikátorok

U11 fő 188 188 0%

U12 fő 157 182 16%

U14 fő 142 195 37%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

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 42 256 779 Ft 432 022 Ft 513 381 Ft 43 202 182 Ft 18 515 221 Ft 61 285 381 Ft 61 717 403 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

17 357 801 Ft 175 331 Ft 0 Ft 17 533 132 Ft 7 514 199 Ft 24 872 000 Ft 25 047 331 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

24 898 979 Ft 256 691 Ft 513 381 Ft 25 669 050 Ft 11 001 021 Ft 36 413 381 Ft 36 670 072 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

69 234 373 Ft 713 756 Ft 1 427 513 Ft 71 375 642 Ft 7 930 627 Ft 78 592 513 Ft 79 306 269 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 1 435 560 Ft 14 800 Ft 29 599 Ft 1 479 959 Ft 164 440 Ft 1 629 599 Ft 1 644 399 Ft

Összesen 112 926 712 Ft 1 160 578 Ft 1 970 493 Ft 116 057 783 Ft 26 610 288 Ft 141 507 493
Ft

142 668 071 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (33 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat_alairt_1492786309.pdf (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2017-04-21 16:51:49)
a6bbf01bd52a43784c0a4e2c4d7db6b06eabdb99f5682f808185ab26bfb1c9ca

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)

alairasicimpeldany_1492775330.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2017-04-21 13:48:50)
8948177442000ef544a27f3f08d4ed99d61a7de9aa5878531aa5d14de4aebd13

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

felujitottletesitmenybevetelifor_1492776349.pdf (Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2017-04-21 14:05:49)
a8d9cca81c408ff2fcd1058742858c356a86b181f4f83dac4c6981fd3203d782

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

finanszirozasitervesforras_1492776187.pdf (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2017-04-21 14:03:07)
6ecf16bf22b506318b8044116fa46a3cf27b75e9c6ab74ea864ec5ed98ad5635

terve_forras_1511175050.pdf (Hiánypótlás, 454 Kb, 2017-11-20 11:50:50) c598a5a2ee299ecb8c4abab810fb53b325d57e592e53b0b1c49d27799f2c30b1

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hasznositasimodeskihasznaltsag_1492776333.pdf (Szerkesztés alatt, 72 Kb, 2017-04-21 14:05:33)
3d3e42f1a175d23b6fc7863402b4a432a6b934e0de239124f371fb0c66a7d7a1

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

nyilatkozat-uzemeltetes_1492776274.pdf (Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2017-04-21 14:04:34)
fd0d2b54d8126b489a91bddb5edc165cc0aed77de463404a1b9db22cfca2f859

terve_forras_1511174929.pdf (Hiánypótlás, 454 Kb, 2017-11-20 11:48:49) c598a5a2ee299ecb8c4abab810fb53b325d57e592e53b0b1c49d27799f2c30b1

Egyéb dokumentumok

nyilatkozat-onresz-onkormanyzat_1492775487.pdf (Szerkesztés alatt, 48 Kb, 2017-04-21 13:51:27)
8f00a290fc60e6f3919c58a86d9488f4bb575105d3c6068da4c9e37c25f1788d

edzotabor_koltsegterv_alairt_1511175137.pdf (Hiánypótlás, 372 Kb, 2017-11-20 11:52:17)
6402fc562b5484e1aaee4365ba80448933b68e0209c873dfacd03d860a43736c

hplevel_1511175969.pdf (Hiánypótlás, 232 Kb, 2017-11-20 12:06:09) 6e44750ba44ff7864f8f3b7d36e3b6f0e351067cd4f02061b0a58cc7e117fdbf

polgarmesteri_hivatal_nyilatkozat_1510315958.pdf (Hiánypótlás, 241 Kb, 2017-11-10 13:12:38)
085e9545f6fdeac432a5acaa829b7668d4fdcd6e188fa15b0cdd5d56bd85d393

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_alairt_1492786318.pdf (Szerkesztés alatt, 96 Kb, 2017-04-21 16:51:58)
5f5b28d09042a8046ca642d3fd42a7e7dc9f742c4d0a5c57f8f2cf7a70c63888

emmi_1509622337.pdf (Hiánypótlás, 645 Kb, 2017-11-02 12:32:17) 0c02878310653f26ac5a55d6252d84dca53aaf6e45146c261a03ecfc7c0d8522

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

kisslenkeks-kivonat_1492775416.pdf (Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2017-04-21 13:50:16)
512af95f88d1d20d920a9da4180d5425df5e371bbd60b3b68f0130356d0555b5

kivonat_1510119368.pdf (Hiánypótlás, 420 Kb, 2017-11-08 06:36:08) 9a8263eac083a6be2a6c6fec4f0922c798141e89aa8225d2c497c3b6fa1befb9

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1493100957.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2017-04-25 08:15:57)
bc4193f00108e991c9c44252f3b00882c6e1ab2e24819425b5619f885bfa2e4e

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

tulajdonosonkormanyzat-vagyonif_1493038123.pdf (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2017-04-24 14:48:43)
2bd70d6854e15b250aad1bb3d91803457edc630120ce71baecb83ee64fee319d

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

klksigazolas-uj_1493298516.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-04-27 15:08:36) 139ac0437428d9199c5901a934a131bfe431fafb3364de4a8cf0f1e161a789a9

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2_1492786332.pdf (Szerkesztés alatt, 104 Kb, 2017-04-21 16:52:12) 04171364845d985d2a54e7996cd4380c295bf2baf2c60b6cf39161085b63af93

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nincsenekegyebengedelykotelestev_1492775828.pdf (Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2017-04-21 13:57:08)
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391a1ab9ac98cb2ebb4279692173a0b7376a99f6212df2801da7c9a3cc615f6d

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

tulajdonosihozzajarulas_1492775797.pdf (Szerkesztés alatt, 48 Kb, 2017-04-21 13:56:37)
b0410c3ee188e33e0076f8c47bb497135a14a50fd880c44cd75a9e1862a21d5f

vagyonkezeloihozzajarulas_1492775801.pdf (Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2017-04-21 13:56:41)
007995d9ed9d93a0fc3d2ff1889bdf6465e2305aa9f800c3367c636cda38e672

epitesig.oszt_1510921948.pdf (Hiánypótlás, 245 Kb, 2017-11-17 13:32:28) b04d8cf481a91b5d6ea3a731e0a3c16bb70e4d7757a6265dc4a7fc5c19c840db

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

nyilatkozat-uzemeltetes_1492775710.pdf (Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2017-04-21 13:55:10)
fd0d2b54d8126b489a91bddb5edc165cc0aed77de463404a1b9db22cfca2f859

megallapodas_jogcim_1511174697.pdf (Hiánypótlás, 484 Kb, 2017-11-20 11:44:57) 30da340b975e6208dffcb458dbc031caefa42596e15d22d28edba35e87cf3826

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

tulajdonilap_1492775767.pdf (Szerkesztés alatt, 269 Kb, 2017-04-21 13:56:07) bdc3851bf0cbd9a284a24d2f6634f6143842a6050dffcad8ecb3a458e11d72f7

tulajdoni_lap_1511174650.pdf (Hiánypótlás, 503 Kb, 2017-11-20 11:44:10) 6931b92a8dc0c5e02bc52e0929d0fa969a7929fb213e5b638851c39fdba04aa5

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

jelzalogjogbejegyzes_1492775541.pdf (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2017-04-21 13:52:21)
2743dfa15e00efa6bc565a268dd67b1436cd93b0257c6d47610e4c5910b8ebc3

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

arajanlat_1492775848.pdf (Szerkesztés alatt, 504 Kb, 2017-04-21 13:57:28) 7c77fb6693caa458ff1d6dc85ab941f9790be7ee4b3d981dad12e666851b9959

arajanlat_kozelet_epito_1510921978.pdf (Hiánypótlás, 967 Kb, 2017-11-17 13:32:58)
d088138fbef12fb7f004ad944e218754342cc6cd0c42395a6d3d6cb40b0f80d3

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

arajanlat_1492776032.pdf (Szerkesztés alatt, 504 Kb, 2017-04-21 14:00:32) 7c77fb6693caa458ff1d6dc85ab941f9790be7ee4b3d981dad12e666851b9959

arajanlat_kozelet_epito_1511174979.pdf (Hiánypótlás, 967 Kb, 2017-11-20 11:49:39)
d088138fbef12fb7f004ad944e218754342cc6cd0c42395a6d3d6cb40b0f80d3
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