
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Női Kézilabda Klub Balmazújváros

A kérelmező szervezet rövidített neve  NKK Balmazújváros

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Hivatásos  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Igen

Bajnoki osztály:  NBI/B

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

Adószám  18569560-1-09

Bankszámlaszám  11738091-20038629-00000000

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

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  4060  Város  Balmazújváros

Közterület neve  Kossuth  Közterület jellege  tér

Házszám  4-5.  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  4060  Város  Balmazújváros

Közterület neve  Kossuth  Közterület jellege  tér

Házszám  4-5.  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 270 88 46  Fax  -

Honlap  www.nkk-
balmazujvaros.webnode.hu

 E-mail cím  nkk@balmazujvaros.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Dr. Tiba István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 933 40 00  E-mail cím  nkk@balmazujvaros.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Györfi Anikó +36 70 253 82 74 gyorfi.aniko@freemail.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Használat célja

König
Rendezvénycsarnok

Király Sándor König Trade Kft. 7,5 Felk. és
versenyeztetés

Városi Sportcsarnok Balmazújváros Város
Önkkormányzata

Balmazújváros Város
Önkormányzata

7,5 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2004-03-09

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2004-03-09

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  Minex Kézilabda Klub

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  1993-03-11
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 14,8 MFt 19,39 MFt 23,882 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 3,072 MFt 0,49 MFt 0,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 28,312 MFt 15,017 MFt 66,347 MFt

Egyéb támogatás 0,045 MFt 5,611 MFt 30 MFt

Összesen 46,229 MFt 40,508 MFt 120,729 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 8,882 MFt 39,394 MFt 97 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0,784 MFt 9,644 MFt 10 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 8,473 MFt 15,324 MFt 10 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,045 MFt 0,045 MFt 0,05 MFt

Összesen 18,184 MFt 64,407 MFt 117,05 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége

Kiadás 2015 2016 2017

Működési költségek 16,62 MFt 32,97 MFt 33,5 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 7 623 323 Ft 152 466 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

19 386 968 Ft 387 739 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

17 989 643 Ft 359 792 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

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

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj   
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

Balmazújvároson igen nagy hagyománya van a kézilabda sportágnak . Népszerű sport mind a nők mind a férfiak körében. Az évtizedek alatt sikerült NB I-es és
korosztályos válogatott sportolókat nevelnünk, legutóbb Suba Sára szerepelt a korosztályos válogatottban. A Női Kézilabda Klub a MINEX KC jogutódjaként 2004-ben
alakult, célja női kézilabdások felkészítése és versenyeztetése.Az elmúlt évben mind felnőtt mind utánpótlás csapataink kimagasló eredményeket értek el. A tavalyi
bajnoki évben felnőtt csapatunk az NB II észak keleti csoportját megnyerve jogot szerzett a magasabb osztályban való indulásra. Szabados Ibolya játékos gólkirály
lett. Utánpótlás csapataink közül junior csapatunk első lett, míg serdülő csapatunk a rájátszásban szerepelhetett. A diákolimpia országos döntőjében szintén első lett
az a csapat, melynek gerincét serdülő csapatunk alkotta.Mindezek a sikerek nem jöhettek volna létre e pályázat nélkül. A magasabb osztályban indulás feltételezi
játékosaink szélesebb technikai és taktikai képzettségét is.Csapatunkat fiatal, jól terhelhető játékosok alkotják. A mérkőzések száma és az utazás is nőtt ebben a
bajnoki osztályban.Jelenleg felnőtt csapatunk a középmezőnyben helyezkedik el. Távolabbi célja az egyesületnek,hogy hosszú távon az NBI/B meghatározó
szereplőjévé váljon. A felnőtt csapatunkban saját nevelésű játékosok is szerepelnek, míg utánpótlás csapatainkat saját nevelésű játékosok alkotják.A következő évek
feladata az egyesület számára, hogy megfelelő számú és technikai tudású játékosok kerülhessenek be a felnőtt csapat keretébe. Az egyesület együttműködési
megállapodást kötött a Kalmár DSE-vel, így a serdülő csapatunk korábban a Kalmár DSE színeiben versenyzett. A Kalmár DSE korábbi évben elnyert edzőcsarnok
pályázata idén kivitelezésre kerül,mely az utánpótlás és a női kézilabda bázisa lehet. Jelenleg a sportszervezet edzéseinek a König rendezvénycsarnok, valamint a
Városi Sportcsarnok ad otthont. Edzőink szakmailag jól felkészültek, motiváltak,mely a sportolóink fejlődéséhez nélkülözhetetlen. A sérült játékosok rehabilitációját,
gyors felépülését segíti a masszőr és a csapatorvos is,mind a felnőtt mind az utánpótlás csapatainknál. A TAO pályázat hozzájárul ahhoz,hogy biztosítottak a
működéshez szükséges feltételek, és így nyugodt körülmények között készülhetnek csapataink. 

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

Nem tervezünk beruházást. 

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

Pályázatunk az alábbi pontokon kapcsolódik az MKSZ hosszú távú stratégiájához: 1. A kézilabda sportág népszerűsítése. 2. A tömegbázis emelése, a regisztrált
sportolók számának növelése. 3. Egységes rendszer kiépítése a képzésben és a versenyeztetésben. 4. Szakszerű kiválasztás, minőségi képzés, kiemelkedő,
kiemelkedő szakmai munka. 5. Az edzők , szakemberek megbecsülése anyagi és erkölcsi értelemben is. 6.A minőségi képzés támogatása, kiemelkedő
szakmai,tudományos, egészségügyi gondozás 7.A junior korosztály létszámának, szakmai erejének megerősítése. 

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

Társadalmi és gazdasági hatások: A kézilabda sportág Balmazújvárosban nagy népszerűségnek örvend. Köszönhető ez annak, hogy a férfi felnőtt csapatunk az NBI-
ben, női felnőtt csapatunk az NB I/B-ben szerepel a 2016/2017-es évadban. Utánpótlás csapataink (junior, serdülő) is az élmezőnybe tartoznak korosztályukban. A
sikerek a kiemelkedő szakmai munkának, a játékosok elhivatottságának köszönhető, mert anyagi téren el vagyunk maradva a velünk egy szinten versenyző
csapatoktól. A városban nincsenek kiemelkedően nyereséges cégek, ezért a látvány csapatsportot támogató potenciális cégek felkutatása nagy összefogást igényel.
A városban 2013-ban átadott szabványos sportcsarnok magántőkéből épült, amely óriási lökést adott a helyi kézilabda sportág fejlődésének. A felnőtt csapatok
mérkőzésein több százan szurkolnak alkalmanként. A város vezetése elkötelezett az iránt, hogy sportolóink megfelelő körülmények között készülhessenek a bajnoki
évadra. Azokkal a beruházásokkal, melyek városunkban az utóbbi években pályázati forrásból elkészültek (műfüves pályák, füves pályák, diákszálló, gyógyfürdő
fejlesztése stb.)a sportturizmus terén jelenthetnek városunknak kitörési lehetőséget.Idén elkezdődött a városi fedett uszoda építése, mely a többi létesítménnyel
együtt a lakosság egészséges életmódjához járulhat hozzá. Sportolóink példaképei lehetnek a felnövekvő geberációnak, és a sport jó hatással van a gyerekek
személyiségének fejlődésére.A kiemelkedő eredményeket elérő és emberileg is példát mutató kézilabdázók példaképként szolgálnak a gyermekeknek, fiataloknak. A
sport kiválóan fejleszti a gyerekek személyiségét, kitartását és ez hosszú távon a társadalom számára hasznos felnőttekké válhatnak.A gyerekeken keresztül a
családok, kisközösségek életminőségének befolyásolására képes tényezőként jelenhet meg.A gyerekek megtanulnak egy közös célért küzdeni, megtanulják a
győzelem és a vereség ízét.Tapasztalhatják,hogy a céljaik eléréséért meg kell dolgozni.Ez így majd később munkavállalóként is kitartásra ösztönözhet. A mai modern
világban fontos a megfelelő időbeosztás. A sportolás, a kézilabda tudatosságra,megfelelő időbeosztásra is nevel minden korosztályban. A sport az
egészségmegőrzés kiemelt szerepe mellett erkölcsi,nevelő hatással is bír. Az edzések, versenyek bőséges lehetőséget nyújtanak arra, hogy a sportoló egyén
magatartása erkölcsileg pozitív irányba mozduljon.A sport pszichés hatásai között említhető, hogy csökkenti a belső feszültséget, oldja a szorongást
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Név Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 56916 Vámos Miklós EKHO 8 12 409 413 Ft 81 883 Ft 5 895 547 Ft

Tech. Vezető Hegedűs Lajos EKHO 8 12 60 320 Ft 12 064 Ft 868 608 Ft

Masszőr Darvay Miklós
Alex

EKHO 8 12 191 060 Ft 38 212 Ft 2 751 264 Ft

Csapatorvos Dr. Szikora
Miklós

EKHO 8 12 191 060 Ft 38 212 Ft 2 751 264 Ft

Gyógytornász Hapák Renáta EKHO 8 12 191 060 Ft 38 212 Ft 2 751 264 Ft

40 60 1 042 913 Ft 208 583 Ft 15 017 947 Ft

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési dátum Licensz.

Vámos Miklós 1955-08-24 B

Hegedűs Lajos 1955-04-12 N.r.

Darvay Miklós Alex 1982-07-30 N.r.

Dr. Szikora Miklós 1968-02-27 N.r.

Hapák Renáta 1988-06-30 N.r.

2017/18 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

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

7 394 624 Ft 76 233 Ft 152 466 Ft 7 623 323 Ft 7 623 323 Ft 15 170 413 Ft 15 246 646 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
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelés kézilabda cipő db 20 45 000 Ft 900 000 Ft

Sportfelszerelés zokni pár 40 1 500 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 20 12 700 Ft 254 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 20 10 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelés aláöltözet db 20 13 000 Ft 260 000 Ft

Sportfelszerelés megkülönböztető mez db 20 3 000 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 20 5 000 Ft 100 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 3 15 000 Ft 45 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 3 15 000 Ft 45 000 Ft

Sportfelszerelés szabadidő melegítő (alsó-felső) db 20 25 000 Ft 500 000 Ft

Sporteszköz labda db 20 22 000 Ft 440 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

18 1 fős kis busz db 1 22 500 000
Ft

22 500 000 Ft

Egyéb Biztonságos kézilabda kapu 3 x 2 db 2 875 030 Ft 1 750 060 Ft

27 114 060 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

kézilabda cipő A sportoláshoz szükséges.

zokni A sportoláshoz szükséges alapöltözet.

kézilabda mez (meccs) Versenykiírás szerinti egységes öltözet.

kézilabda nadrág (meccs) Versenykiírás szerinti egységes öltözet.

aláöltözet A sportoláshoz szükséges.

megkülönböztető mez Az edzésekhez szükséges.

edzőpóló Az edzésekhez szükséges.

kapusnadrág Versenykiírás szerinti egységes öltözet.

kapusmez Versenykiírás szerinti egységes öltözet.

szabadidő melegítő (alsó-
felső)

Bemelegítéshez szükséges.

labda A sportjáték nélkülözhetetlen kelléke.

18 1 fős kis busz A felnőttcsapat, valamint az utánpótlás csapatok utaztatása érdekében tervezzük egy 18+1 fős busz beszerzését. Jelenleg csak
külső szolgáltató igénybevételével tudjuk megoldani az utaztatást, amely így többe kerül az egyesületnek, mintha saját
szállítójárművel rendelkezni. Hosszú távon sok utazási költséget tud megtakarítani az egyesület.
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Biztonságos kézilabda kapu 3
x 2

Az egyik legtöbbet használt edzéshelyszín a régi tornacsarnok. Ide kívánunk szerezni 2 db speciális SafeGoal biztonságos 3 x 2
méteres kézilabda kaput.

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

18 805 359 Ft 193 870 Ft 387 739 Ft 19 386 968 Ft 8 308 701 Ft 27 501 799 Ft 27 695 669 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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)

0 Ft

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. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Korosztály Női Férfi Bajnokságban szereplő csapatok

U7 0 0 0

U8 0 0 0

U9 0 0 0

U10 0 0 0

U11 0 0 0

U12 0 0 0

U13 3 0 0

U14 0 0 0

serdülő 12 0 1

ifjúsági 18 0 1

egyetemi/főiskolai

diákolimpia

ÖSSZESEN 33 0 2
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer Tape Ifjúsági, Serdülő csom 30 819 Ft 24 570 Ft

Gyógyszer Fagyasztó spray Ifjúsági, Serdülő db 10 1 365 Ft 13 650 Ft

Gyógyszer Cohefix kék Ifjúsági, Serdülő db 60 1 365 Ft 81 900 Ft

Gyógyszer Intensive hűtő zselé Ifjúsági, Serdülő db 10 2 184 Ft 21 840 Ft

Gyógyszer jégakku Ifjúsági, Serdülő db 5 764 Ft 3 820 Ft

Gyógyszer szintetikus bőr Ifjúsági, Serdülő doboz 2 2 456 Ft 4 912 Ft

Gyógyszer ragtapasz Ifjúsági, Serdülő db 10 819 Ft 8 190 Ft

Gyógyszer tapadó kötés Ifjúsági, Serdülő db 5 1 365 Ft 6 825 Ft

Gyógyszer masszázs olaj Ifjúsági, Serdülő db 5 1 911 Ft 9 555 Ft

Gyógyszer bemelegítő krém Ifjúsági, Serdülő db 5 2 456 Ft 12 280 Ft

Gyógyszer orrtampon Ifjúsági, Serdülő doboz 1 1 911 Ft 1 911 Ft

Gyógyszer sebösszehúzó tapasz Ifjúsági, Serdülő db 10 273 Ft 2 730 Ft

Gyógyszer melegtapasz (2db-
os)

Ifjúsági, Serdülő db 10 1 092 Ft 10 920 Ft

Gyógyszer ló krém Ifjúsági, Serdülő db 10 3 002 Ft 30 020 Ft

Gyógyszer fóliatekercs Ifjúsági, Serdülő db 2 2 184 Ft 4 368 Ft

Gyógyszer tape ragasztó spray Ifjúsági, Serdülő db 4 1 911 Ft 7 644 Ft

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

Ingatlan megnevezé
s

Kor-
osztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)

König
rendezvényközpont

Ifjúsági 10 399 Ft 30 11 330 3 431 670 Ft

Városi sportcsarnok Serdülő 1 086 Ft 30 11 330 358 380 Ft

Edzők elszámolása

Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni: 

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

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 45387 Dajka István EKHO 8 12 191 060 Ft 38 212 Ft 2 751 264 Ft

Edző 10835 Szabados Ibolya EKHO 8 12 191 060 Ft 38 212 Ft 2 751 264 Ft

Technikai vezető Balogh Csabáné Normál 8 12 191 060 Ft 43 944 Ft 2 820 046 Ft
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2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Sportmunkatárs Kerekes Tamás EKHO 8 12 191 060 Ft 38 212 Ft 2 751 264 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Testnevelő tanár Foglalkoztatott korosztály

Dajka István 1966-07-11 C Nem rel. Ifjúsági

Szabados Ibolya 1981-11-02 C Nem rel. Serdülő

Balogh Csabáné 1972-04-24 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő

Kerekes Tamás 1979-02-23 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 910 596 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 245 135 Ft

Személyszállítási költségek 1 446 594 Ft

Nevezési költségek 54 588 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 54 588 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 54 588 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 3 790 050 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 818 827 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 11 073 838 Ft

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

Összesen 19 448 804 Ft

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)

17 449 954 Ft 179 896 Ft 359 792 Ft 17 989 643 Ft 1 998 849 Ft 19 808 596 Ft 19 988 492 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
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

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 szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

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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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 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Személyi jellegű 152 466 Ft 152 466 Ft 76 233 Ft 228 699 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

387 739 Ft 387 739 Ft 193 870 Ft 581 609 Ft

Utánpótlás-nevelés 359 792 Ft 359 793 Ft 179 896 Ft 539 688 Ft

Összesen 899 997 Ft  1 349 996 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A sportfejlesztési program előkészítéséhez, a program megvalósításának koordinálásához, valamint a program elszámolásához
kapcsolódó tevékenységek költségeit tartalmazza, a ’’Személyi jellegű’’ jogcím tekintetében.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítéséhez, a program megvalósításának koordinálásához, valamint a program elszámolásához
kapcsolódó tevékenységek költségeit tartalmazza, a ’’Tárgyi eszköz’’ (nem ingatlan) jogcím tekintetében.

Utánpótlás-nevelés A sportfejlesztési program előkészítéséhez, a program megvalósításának koordinálásához, valamint a program elszámolásához
kapcsolódó tevékenységek költségeit tartalmazza, az ’’Utánpótlás - nevelés’’ jogcím tekintetében.
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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: Balmazújváros, 2017. 07. 20.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Dr. Tiba István (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 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 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 a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

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, mely
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 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 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.

g. 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;

16. 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.

17. 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;

18. 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;

19. 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: Balmazújváros, 2017. 07. 20.
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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 Dr. Tiba István (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Női Kézilabda Klub Balmazújváros

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Női Kézilabda Klub Balmazújváros

(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: ..........

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☐egyéb forrás: ..........

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: Balmazújváros, 2017. 07. 20.

..........................................................
aláírás
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1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az
általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.

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 Dr. Tiba István (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő HIVATÁSOS 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.

Balmazújváros, 2017. 07. 20.

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 Kézilabda

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

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség 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 Kézilabda Szövetség az

általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Balmazújváros, 2017. 07. 20. Dr. Tiba István 
elnök 

Női Kézilabda Klub Balmazújváros
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L

352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az

adatszolgáltatásra. 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két

pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke

vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2017. július 1. - 2018. június 30-ig tartó

támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt

személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok

figyelembevételével van lehetőség. 

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de

minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót. 

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2017. július 1. és 2018. június 30. közötti

támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi

évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. 

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

bemutatásukra. 

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

Év Összeg Pénznem Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás
összege (Ft)

2015 3 898 477
Ft

Forint MKSZ (személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de
minimis) támogatás)

0 Ft

2016 3 898 477
Ft

Forint MKSZ (személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de
minimis) támogatás)

0 Ft

2017 13 965
076 Ft

Forint MKSZ (személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de
minimis) támogatás)

40 547 907 Ft

21 762
030 Ft

40 547 907 Ft

Kelt: Balmazújváros, 2017. 07. 20.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 10:38:29

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 10:38:37

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 10:38:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-06-30 12:57:43

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 11:59:02

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 11:59:10

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 11:59:21

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:

2017-06-30 12:28:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 14:18:16

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2017-06-30 12:57:02

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-06-29 12:36:58

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

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Kelt: Balmazújváros, 2017. 07. 20.
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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 8 8 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 3 3 0%

Edzőtáborok száma db 0 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 0 0 0%

U18 fő 0 0 0 0%

U17 fő 0 0 0 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%
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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 7 394 624 Ft 76 233 Ft 152 466 Ft 7 623 323 Ft 7 623 323 Ft 15 170 413 Ft 15 246 646 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 18 805 359 Ft 193 870 Ft 387 739 Ft 19 386 968 Ft 8 308 701 Ft 27 501 799 Ft 27 695 669 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

18 805 359 Ft 193 870 Ft 387 739 Ft 19 386 968 Ft 8 308 701 Ft 27 501 799 Ft 27 695 669 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

17 449 954 Ft 179 896 Ft 359 792 Ft 17 989 643 Ft 1 998 849 Ft 19 808 596 Ft 19 988 492 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

Összesen 43 649 937 Ft 450 000 Ft 899 997 Ft 44 999 934 Ft 17 930 873 Ft 62 480 808 Ft 62 930 807 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (22 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat_nkk_1493719142.pdf (Szerkesztés alatt, 150 Kb, 2017-05-02 11:59:02) a187a450f21f46d311bf2f88e9df46890bd184ccc62b148e45f83fbc66e8bee9

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_nkk_tiba_1493714317.pdf (Szerkesztés alatt, 727 Kb, 2017-05-02 10:38:37)
b02802c62a25df44055b3eeb3a64961127a5fe5b52f11eced938acce47734edd

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

noikezilabdaklubbalmazujvaros_ko_1498732612.pdf (Hiánypótlás melléklet, 123 Kb, 2017-06-29 12:36:52)
eee0b21ed531bc0f2a7f81a9ac09d758c8cda05c458695aee0d7c5e35af45f15

noikezilabdaklubbalmazujvaros_va_1498732618.pdf (Hiánypótlás melléklet, 123 Kb, 2017-06-29 12:36:58)
015dc3a8dd9fd72467e6b3a2e304cff964301ddc7634c897c2c22620b7191f5b

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

deminimisnyilatkozat_nkk_1493727496.pdf (Szerkesztés alatt, 147 Kb, 2017-05-02 14:18:16)
167391f47c7fc591c926d22dce5dc7aa2578625396e865287c1c194dfd785680

Egyéb dokumentumok

ajanlatsafegoal_1498732681.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-06-29 12:38:01) ac19fdbe7be56c57efc73f916e4b5367bcaadabeca6064ede1cf3432cff023ae

arajanlat_nkk_18_1fos_1498818332.pdf (Hiánypótlás melléklet, 234 Kb, 2017-06-30 12:25:32)
03aab0c9eb4e703fc2e0b1be79c7ac82364466a8ead54c5b2698bd7ac8a8525d

nyilatkozat_hazainevelesu_1498818477.pdf (Hiánypótlás melléklet, 189 Kb, 2017-06-30 12:27:57)
4013d717888bd8b40060231beb60c647b8855d5776364748bc9de671a1bcffbf

nyilatkozat_hivatasos_deminimis_eg_1498818496.pdf (Hiánypótlás melléklet, 404 Kb, 2017-06-30 12:28:16)
da01ed50876272af50bce1db139ea899dc2d18f5b1e1bd6aa169f8ea851dc8bd

nyilatkozat_hivatasos_deminimis_eg_1498818510.pdf (Hiánypótlás melléklet, 388 Kb, 2017-06-30 12:28:30)
d351e6fc347f57f3dc725a1efeb4a39be6aa487e0cdc7eb9699ce92f1aadca4a

nyilatkozat_hivatasos_deminimis_eg_1498818517.pdf (Hiánypótlás melléklet, 397 Kb, 2017-06-30 12:28:37)
9a1c8543989f4072ce70e8dfaf897c3eda2360a2e5fa71d57c25baee8a97ef4f

nyilatkozat_hivatasos_deminimis_eg_1498818526.pdf (Hiánypótlás melléklet, 394 Kb, 2017-06-30 12:28:46)
fbea7e6073b823db142163b1abc3c72dc69caa3b8fa8eba8aa42f8b5dc2ce065

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_nkk_1493719150.pdf (Szerkesztés alatt, 179 Kb, 2017-05-02 11:59:10)
a256bf81df92739b3e42f072edb5a9898ecfe7d879e74c106a23931e60f6ac05

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

birosagikivonat_nkk_1493714309.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 10:38:29)
613ab937a73017f760941c57b3a7b50f6dcd53f711164377577e30b4a8c76a57

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

nkkigazgatasidij_1493727581.pdf (Szerkesztés alatt, 575 Kb, 2017-05-02 14:19:41) c785a1c5cfc7c990f59d9d3549f6c8e87ddb7fc4e0ca2058a06ddef32a86e38c

nkkigazgatasidij_1498820263.pdf (Hiánypótlás melléklet, 575 Kb, 2017-06-30 12:57:43)
c785a1c5cfc7c990f59d9d3549f6c8e87ddb7fc4e0ca2058a06ddef32a86e38c

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

koztartozasmentesigazolas_nkk_1493714326.pdf (Szerkesztés alatt, 602 Kb, 2017-05-02 10:38:46)
058e12255961764fe69347f5b4cc7a19f7db09dbb4b70f96a77aa314673a6c7b

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2_nkk_1493719161.pdf (Szerkesztés alatt, 154 Kb, 2017-05-02 11:59:21)
d22f21b06200274fbcd00eba9b49eb1e2c65c745b7ed9e3112881191f228276d

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

kerekestamassportmunkatars-munkak_1498732884.docx (Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2017-06-29 12:41:24)
62bb7d2f3d11d1004252684369251fa6795c79e0a184567883e4a0d6e7f37b5c

bizonyitvany_darvay_1498818556.pdf (Hiánypótlás melléklet, 589 Kb, 2017-06-30 12:29:16)
8c6919bcc970d61fba1cf0fd4d55b33c69e548babb79da610569b287e5d74125

megbizasiszerzodes_szabadosibolya_1498818614.pdf (Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2017-06-30 12:30:14)
7e90b099921c5f18491a6e3cb753911eb64ebc38473a02acc1c1140dc1c73616

diploma_hapakrenata_1498820222.jpg (Hiánypótlás melléklet, 616 Kb, 2017-06-30 12:57:02)
a1267fbc30c31b341ac1d6673be4cf7b252fa7beab7a228aa49e923567530baf
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