
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Miklósi KékRókák Kosárlabda Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Miklósi KékRókak

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

Gazdálkodási formakód  521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám  18359048-1-03

Bankszámlaszám  52800038-10302671-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  6090  Helység  Kunszentmiklós

Út / utca  Szent Erzsébet tér  Házszám  5

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  6090  Helység  Kunszentmiklós

Út / utca  Szent Erzsébet tér  Házszám  5

Telefon  +36 76 351 255  Fax  +36 76 550 223

Honlap  www.kekrokak.hu  E-mail cím  info@kekrokak.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Novák Pál

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 940 19 67  E-mail cím  np@giraffe.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Lukácsi Péter +36 30 914 80 89 lukacsi@yahoo.com

Szappanos Tamás +36 20 955 01 74 szappanos@titanok.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Miklóssy János
Sportközpont

Kunszentmiklósi Polgármesteri
Hivatal

Kunszentmiklósi Polgármesteri
Hivatal

80 Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának
időpontja:  2000-04-14

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2000-04-14

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben
releváns):  

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú
alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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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 0,5 MFt 0,6 MFt 0,8 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,35 MFt 0,45 MFt 0,55 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 4 MFt 5,75 MFt 7 MFt

Egyéb támogatás 0,2 MFt 0,4 MFt 0,4 MFt

Összesen 5,05 MFt 7,2 MFt 8,75 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0,2 MFt 0,2 MFt 5 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,1 MFt 0,1 MFt 0,1 MFt

Anyagköltség 0,1 MFt 0,1 MFt 0,1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,6 MFt 1,9 MFt 2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 1 MFt 2,3 MFt 7,2 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 0,9 MFt 1,9 MFt 7 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,1 MFt 0,1 MFt 0,1 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 185 226 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

8 185 823 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 6 039 354 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 1 098 890 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

Kunszentmiklós „diákváros”. Általános iskolája és két középfokú oktatási intézménye van. Az Általános Művelődési Központba kb. 650 általános iskolás, míg a
helyi Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskolába 700 általános és középiskolás korú tanuló jár. Rájuk építettük az egyesületünket és a
célunk minőségi utánpótlás nevelése. Más nem is lehet, mert a középiskola elvégzése után diákjaink egyetemre és főiskolára jelentkeznek továbbtanulni és
ez azt jelenti, hogy évekre vagy örökre elmennek városunkból. Egyesületünk több, mint 15 évet játszott az NBII-ben, de négy éve anyagi okokból abba
kellett hagyni ezt a szintet. Azóta a pest megyei bajnokságban játszik „felnőtt” csapatunk, amelynek tagjai utánpótlás csapataink gyerekei és saját nevelésű
végzett játékosaink. Ennek a célja, hogy a tehetséges – az egyesületünkben felnövő játékosok – minél erősebb mezőnyben játszanak, ne csak a saját
korosztályukban. Minden korosztályban szerepeltetünk és üzemeltetünk csapatokat a fiú szakágban. A negyedik szezonban már a lányok képzésével is
foglalkozunk, mert erre is volt igény. Itt még csak a kadett korosztálynál tartunk. Csapataink (10 csapat) hivatalos bajnokságokban játszanak (megyei és
országos). Kunszentmiklós vonzáskörzetébe tartozó községekben és iskolákban nincsen aki a kosárlabdát oktatná, de a tehetséges gyerekeket figyeljük és
igyekszünk elérni, hogy Kunszentmiklóson folytassák tanulmányaikat a nyolc- vagy négyosztályos gimnáziumban és egyesületünkben egészséges
sportolóvá, vagy kosárlabdát szerető és művelő emberré váljon. Több kosaras is TF-re ment továbbtanulni. Próbálunk számukra testnevelői állást szerezni a
környező helységek iskoláiban. Nemzetközi kapcsolatunk is van a lengyelországi Piaseczno város csapataival. Évente egy alkalommal mi utaztunk, évente
egy alkalommal Ők jönnek hozzánk egy busznyian. Az öregfiúk heti egy alkalommal edzenek és kapcsolatokkal rendelkezünk budapesti és paksi öregfiú
csapatokkal. Műkedvelő kosarasok minden csütörtökön bérlik a csarnokot és játszanak saját örömükre. Egyesületünk a helyi Miklóssy János Sportközpontot
használja edzésekre és mérkőzések lebonyolítására. 6 öltözővel rendelkezik, akadálymentesített és 500 néző befogadására alkalmas. Bővítés hatására
szaunával konditeremmel és mögötte uszodával rendelkezik. Az előző évtől egy előkészítő csoportot is indítunk óvodás és elsős gyerekek részére képzett
testnevelő tanárral. 

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

A kunszentmiklósi Miklóssy János Sportközpont által üzemeltetett sportcsarnok sportpadlójának (játéktérének) felújítása időszerűvé vált. Az épületet 1994-
ben adták át, azóta teljesen elhasználódott, sok helyen kikopott, balesetveszélyes. Ez idő alatt a városban működő összes iskola (2 db általános iskola,
gimnázium, szakközépiskola)rendszeresen használta, valamint kézilabda, labdarúgás és nem utolsó sorban kosárlabda edzések és mérkőzések
megrendezésére került sor. A tervek szerint a sportcsarnok sportpadló rétegét cseréltetnénk ki, amely magában foglalja az aljzat foltonkénti javítását és
kiegyenlítését kézi erő segítségével, majd feketegumi granulátum és poliuretánragasztó keverék, spaktel és önterülő réteg készítésével. Utána a meglévő
burkolat felületcsiszolása történik speciális géppel, majd a pálya portalanítása és tisztítása. A legvégén Conica HG retopping sportpadló rendszer készítése
2 mm vastagságban történik. Az utolsó fázis a pályák felvonalazása. A munkálatok az ütemterv szerint jövő év április első két hetében történnek meg. Azért
választottuk ezt a megoldást, mert a fa burkolat bekerülési értéke háromszor többe kerül, mint a jelenlegi sportpadló felújítása. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Sok szálon segítjük a szövetség stratégiai céljainak teljesülését: 1. A kosárlabdázás legyen Magyarország legnépszerűbb teremsportja (a játékosok, illetve
nézők száma alapján) Városunkba közel 2000 gyerek jár, ezért elsőrangú feladatunk minél több gyerekkel megszerettetni a kosárlabdát. Ezért üzemeltetünk
több utánpótlás csapatot illetve ezért kezdtünk el lányokat is bevonni a játékba. Már három korosztályban működtetünk lány csapatokat. Már az elmúlt évtől
egy előkészítő csoportot is indítunk óvodás és elsős gyerekek részére képzett testnevelő tanárral. 2. javuljon a magyar csapatok nemzetközi
versenyképessége Nemzetközi kapcsolatunk van a lengyelországi Piaseczno város csapataival. Évente egy alkalommal mi utaztunk, évente egy alkalommal
Ők jönnek. A pályázati pénzből tudjuk finanszírozni az ottani torna költségeit. Tervezzük egy nyugat-európai kosárrendezvényen való részvételt is. 3. A
kosárlabdázás iránti figyelmet különféle rendezvényekkel igyekszünk felkelteni és ezzel olyanokkal is megszerettetjük ezt a játékot, akikből „csak” szurkolók
lesznek és a későbbiekben hobbi szinten játszanak csak. Minden évben megrendezzük az alábbi eseményeket: - 24 órás kosárgála – már 15. alkalommal 200
fővel - Szentmiklós Kupa – meghívásos torna 4 csapattal minden szeptember 2. hétvégéjén - Mikulás Kupa - általános iskolásoknak 8-12 csapat - Buci Kupa -
öregfiúk torna 3-4 csapat részvételével - Kezdők Kupája az általános iskolások alsós osztályainak Fiataljaink fejlődése érdekében célunk visszakerülni az
NBII-es bajnokságba, ahol még több tapasztalatot szerezhetnek, amire az idei sikeres megyei bajnoki szereplés is reményt ad. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Folytatni szeretnénk utánpótlás bázisunk szélesítését és minél több képzett edző foglalkoztatását a minél magasabb szakmai színvonal biztosításáért.
Dolgozunk azon, hogy a környező települések iskoláiba kosárlabdát szerető és oktató testnevelő tanárok kerüljek. A helyi gimnáziumból kikerülő végzősök
közül többen is a TF-re mentek tanulni. Végzésük esetén helyet szeretnénk nekik biztosítani ezen iskolákban. 

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

Városunkban levő 3 iskolába közel 2000 gyerek jár. A kosárlabdázással egy olyan közösségbe kerül, ahol megtanul felelősséget vállalni és együttműködni
másokkal,ugyanakkor a személyes sikerélmények segítik az iskolában levő elismertséget, ami jobb tanulmányi eredményekre is ösztökéli őket. Külföldi
túrákon megismerik és elismerik más nemzetek gyerekeit és a nyelvet is gyakorolják. Későbbi életük során ismét találkozhatnak azokkal, akikkel gyerekként -
akár ellenfélként - a pályáról ismerték egymást. Ez jó - sokszor baráti - kapcsolati hálót fog jelenteni. Kockázatot jelent, hogy nincsen sportorvos a
körzetünkben (legközelebb a 60 km-re levő Kecskeméten.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 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)

Egyesületi
adminisztrátor

Középfokú Megbízási 20 10 20 000 Ft 4 860 Ft 248 600 Ft

Könyvelő Felsőfokú Megbízási 5 10 12 000 Ft 0 Ft 120 000 Ft

25 20 32 000 Ft 4 860 Ft 368 600 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Egyesületi
adminisztrátor

Egyesületünk vezetősége társadalmi munkában végzi tevékenységét. Mindenkinek van saját állása, foglalkozása és a napi teendők
ellátásához (tagdíjak összegyűjtése, a pénztár kezelése, levelezés, nyilvántartások készítése) szükséges egy adminisztrátor.

Könyvelő Az egyesület könyvelését csak szakképzett könyvelő tudja ellátni, ami törvényi kötelezettség.

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)

183 374 Ft 1 852 Ft 0 Ft 185 226 Ft 185 226 Ft 368 600 Ft 370 452 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 egység Mennyiség Egységár 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

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 Sportcsarnoki sportpadló (játéktér) felújítása 2016-04-04 2016-04-25 2016-05-02 11 612 174 Ft

11 612 174 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Sportcsarnoki sportpadló
(játéktér) felújítása

6090
Kunszentmiklós
Szent Erzsébet tér
5

Kunszentmiklós,
HRSZ: 1/3

A sportcsarnok 1994-ben készült. A padozata mára elhasználódott,
kopott, néhol gödrös, hiányos, balesetveszélyes.

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

Nem

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

Igen

2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 8 103 964 Ft 81 858 Ft 0 Ft 8 185 823 Ft 3 508 210
Ft

11 612 174 Ft 11 694 032 Ft

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

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U11 18 8 1 Országos

U12 30 3 2 Megyei

U14 29 0 2 Megyei

U16 20 0 2 Megyei

U18 15 0 1 Megyei

U20 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 112 11 8
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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 300 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 800 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 50 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 300 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 200 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 5 000 000 Ft

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

Összesen 6 650 000 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)

5 978 961 Ft 60 394 Ft 0 Ft 6 039 354 Ft 671 039 Ft 6 650 000 Ft 6 710 394 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
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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 300 000 Ft

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

700 000 Ft

a pályahitelesítés díja 10 000 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 100 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 100 000 Ft

Összesen 1 210 000 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)

1 087 901 Ft 10 989 Ft 0 Ft 1 098 890 Ft 122 099 Ft 1 210 000 Ft 1 220 989 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

Összesen 0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása
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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: Kunszentmiklós, 2015. 04. 30.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Novák Pál (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: Kunszentmiklós, 2015. 04. 30.

be/SFP-5056/2015/MKOSZ

2015-04-30 17:55 15 / 20



Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 17:48:07

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 14:00:57

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 14:01:12

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 08:40:35

Fájlok száma: 0

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 16:19:58

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 16:21:01

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 17:17:13

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 16:21:44

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 16:50:50

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 16:27:36

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 16:27:07

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 17:47:26

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 16:28:40

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 16:29:08

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 16:31:43

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)

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

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 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

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

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

Kelt: Kunszentmiklós, 2015. 04. 30.
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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 0 5 6 20%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0 1 1 0%

Edzőtáborok száma db 0 0 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0 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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 0 0 0%

U18 fő 0 15 15 0%

U17 fő 0 0 0 0%

U16 fő 0 20 20 0%

U15 fő 0 29 29 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%

be/SFP-5056/2015/MKOSZ

2015-04-30 17:55 18 / 20



A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatá
s

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

Személyi jellegű 183 374 Ft 1 852 Ft 0 Ft 185 226 Ft 185 226 Ft 368 600 Ft 370 452 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 8 103 964 Ft 81 858 Ft 0 Ft 8 185 823 Ft 3 508 210 Ft 11 612 174 Ft 11 694 032 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

8 103 964 Ft 81 858 Ft 0 Ft 8 185 823 Ft 3 508 210 Ft 11 612 174 Ft 11 694 032 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 978 961 Ft 60 394 Ft 0 Ft 6 039 354 Ft 671 039 Ft 6 650 000 Ft 6 710 394 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 1 087 901 Ft 10 989 Ft 0 Ft 1 098 890 Ft 122 099 Ft 1 210 000 Ft 1 220 989 Ft

Összesen 15 354 200 Ft 155 093 Ft 0 Ft 15 509 293 Ft 4 486 574 Ft 19 840 774 Ft 19 995 867 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (15 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

alairasicimpeldany_novak_1430222457.pdf Szerkesztés alatt, 325 Kb, 2015-04-28 14:00:57)
00a4462ff594a7f3863ded0d9679e21cf691f479bc91be82c657a752ae3b4590

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

beveteliforrasok_1430404303.pdf Szerkesztés alatt, 522 Kb, 2015-04-30 16:31:43)
e7e3e1cf9dd6de5c840d9a64c4626bd0fc04bfccadb13d3ecca3c7128780de03

A beruházás finanszírozási terve és forrása

aberuhazasterve_1430408846.pdf Szerkesztés alatt, 610 Kb, 2015-04-30 17:47:26)
5ccc43a55ca1e6859309fd6a80c03889f67eabf32946d5afcb12baaa19cad55f

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hasznositas_1430404148.pdf Szerkesztés alatt, 773 Kb, 2015-04-30 16:29:08) 514f5d8d3ebb1950e815e2623a17484d7ce74f234f2cf82e6d446da622871aaf

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve

nyilatkozat_1430404120.pdf Szerkesztés alatt, 248 Kb, 2015-04-30 16:28:40) d94b485bb0b47a3fdca1d78c94171a3b5c9138a32748f6df6f7e10d10ae1884e

Nyilvántartó hatóság igazolása

kivonat_miklosikekrokak_140612_1430236087.pdf Szerkesztés alatt, 507 Kb, 2015-04-28 17:48:07)
e38958d3b77794c8e17bdaa600d0a5b6a6e07e3451dfc651e5e9cb0387746f37

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

ig_szolg_dij_2015_04_30_1430376035.pdf Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2015-04-30 08:40:35)
de6e68ab388fecce0c2c54dcbfc4e7446670f1c2bd9facd6b55a79b9d7f5b86f

Köztartozásmentes adózó

miklosi_kekrokak_kosarlabda_egyesul_1430222472.pdf Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2015-04-28 14:01:12)
c4473e36bd7e625b88843e13ffbe28a4d2a32c80e1fe5e85353263fa6207304c

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

epitesiengedelynelkul_1430405450.pdf Szerkesztés alatt, 427 Kb, 2015-04-30 16:50:50)
524128906b155d145e73e10002ecaa9ab3fedccadcf7254a65fd348459eff3dd

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolása...

epitesiengedelynelkul_1430403704.pdf Szerkesztés alatt, 427 Kb, 2015-04-30 16:21:44)
524128906b155d145e73e10002ecaa9ab3fedccadcf7254a65fd348459eff3dd

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_1430403661.pdf Szerkesztés alatt, 802 Kb, 2015-04-30 16:21:01)
cf60fb738375bfc690188f2b06562fdd78b04c0c942c9cbbe0461a36ed830391

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

tulajdonilap_1430407033.pdf Szerkesztés alatt, 309 Kb, 2015-04-30 17:17:13) 3e6123d75d8a38a84c00c3127f9c3743aef94799935cfc878c9df13a4a99297c

Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...

hozzajarulonyilatkozat_1430403598.pdf Szerkesztés alatt, 307 Kb, 2015-04-30 16:19:58)
71d6eadbbb7bf2112a11bbe6a0a441f9246bd56a4bf9269c1bfcc99b42f0dfa5

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv

global_ajanlat_muszakitartalomes_1430404056.pdf Szerkesztés alatt, 110 Kb, 2015-04-30 16:27:36)
6e438c43e2e8f2ccc971f6fe6e739c3d1545c4618fa184f4b01135231d57a18a

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

global_ajanlat_muszakitartalomes_1430404027.pdf Szerkesztés alatt, 110 Kb, 2015-04-30 16:27:07)
6e438c43e2e8f2ccc971f6fe6e739c3d1545c4618fa184f4b01135231d57a18a
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