Ü

gyiratszá n:

1

Éíke:€tt:

: be

/sF

P -

40 67 t2o13

A kérelmező s2ervezet teljes neve]

A kérelmeaö szeíVezet róviditEtt
)

Gazdalkodásl fo'riakód:

r Ta95ági

Felnőtl csapat l€g!r.a

Megye ll.
- nincs

Afu levonásm a

-_.
511

palÉZötban

igényelt kÓttségek

oAmatőr

:

Sportsz ervezet

csapat legmagasabb bajnoki osztáfíá:

Férfi fursal csapat bajnoki osztálva:
-

+

A kérelmező szervezet 5zékhelye:

í irá

.'

nyító52ám}

at7l

0I

0Flü1M

trEMtrtrtrEffiEEEtrtr-ffiEtrtrE

I?TslElsl

{

*******iüi,"il;i_

70-31s0662

- nlncs

a-t3-gTg{

Bank5zámla52ám;

É"^c_ls_n"v-i .

i

oHivatásos

gasabb bajmki *s:tálya:

á*oszám:

.-s""l

€gj.*sF""ss"_u-g_y"_g-:[ls"!

*

1468

cs=t.

-

cst(sE

íekintetébenNem jog*t':t

azonosítószám

A kérelmezó jogállása :

Nöi f€lnőtt

.[:_qKgny"a-v_F"sni"?*Kff

Eve:

he

lys

ég

}

(hóZsZám)

-!-:

glt p

f
-wyv

Telefon:

g!io--nyg-v_i:

w

-c -s

oi(on y,gvrs o,!lt a

r

!l

!

Honlnp

A levelezési cím eltér a székhely címétől ffi

A kérelmezó s2ervezet |evelezési címe: (irányftószám)

{helység) C-5-okoryzav!9onta

EWí[-t

Xantus

!!_é::;á*} 7

t&, *ica)
A kérelmezó hivatalos képviselőjének neve:

A kéreImező hivatalos képviselőjének beosztása

]íp":s"q; 'lnjp";
elnök

;

7&31s0662

E-mail cím

MobilteÍefonszá m:
A kérelmezó részéról kijelölt kapcsolattartó neve:

'Kni:*r:"..!a-jp""-s"

7&315Ü662
sportsze ruezet

1'

pításó

na

AjóVáhagyást végzó Ázerve2€t

2. Kft

3'

a la

}"lat}iltefefoftsZá

k idó pontja :

3

r sz

E_rc:l {ís: kra s ecz-@*!:gnlin e. hu

m

g-Ü+r ;

tölti kli

es€tén:11J' Rt' esetén| 114' sporte€yesÜlet

esEtÉn:521' köztestület Esetén:549' tslapítványesetén:569, spoÉiskola e5etéh: oo0' DsE oo1

3pon5!eBe:et e5etÉn HLsZ laqsági á?onolító.5Folli''a!'s e5etén pediq

i{ }{lt{ui'4 [

;L[

kraseczgt-online, hu

N5l á29no5ltó'

t,.]-it! i.'!

( Ti].i: [Jli.ii.j f,Á]\
t'j1.1_i:i'Í5 jTITT

]]ii:i'i:]:ji ] j]|i!í]a]']]j:::i.]ii:

!:il-j'.'ri't,i tiil

ö

/g í}{} K l-} F4 n g.{'í tJ l"4
t" f;K'[ t1*l'áiK Lj 5Á!,'l
'- l"iiTf,í-É5iT*TT
----.-;- ..- ..; ..'
A HlTElrSsÉG ELLaNoRZg5E!1EZ
MlnNTsíJN jDE

,.";;;.;;,,,,,r,

i;.;;.;;.;.;" t,;-,..-.,,,,

csokonyavisonta Kiizségi sportegyesÚlet a spoítfejlesztési program megvalósulása során szeretné a térségbenaz utánpótlás nevelést Íejleszteni,mely lehetóVé teszi
a tehetséges gyerekek sportolását az egyesületsportpályá}án,a tömegbázis és a játékosok 52ámának növélóse.
Ezzel az egészsé9es életmódra.ösztönózni a gyerekeket' A térségbenhátrányos helyzetű társadalmi rétegek gyerekeinek is biztosítaná a sportolási lehetőséget,és
ezzel a sport sikerek és sport élmények segítenek egy öss2etartó, futballszerető utánpótlást kialakítani,aúe$á közösségi és a családi projramok segítségévila
társadalmi kótódések erősödnének.
Szeretnénk az utánpótlás játékosok létszámát növelni,és már óvodás korban megszerettetni a gyerekekk€l a labdalúgást.
Ezzel már gy*:*k?.*:ba* íetkés=í!jÜk a: eg€s:ség*s és iasan:rs él€tmódÍa,ha!y .sakkenjen a tária{tl*x* :53é}j*3-t€Eáke'rységtk t*vébb
teriedése,növekedhessen a kózbiztonsá g'
A környékben működő egyesÜletekkel még szorosabb kapcsolatot kialaki'tani és hozzá a fiatal tehetséges gyerekek felkutatását és fejlődését közösen biztosítani'
csokonyaVisonta lÖzségi Sportegyesület a sportfejlesztési program megvalósulása során szeretné a térsé9ben az utánpótlás neveléit feileszteni,mely lehetóVé teszi
a tehetsé9es gyerekek 5portolását a2 egyesÜlet 5portpályáján,a tömegbá2is és a játékosok számának növelése'
EzzeI az egész'ségeséletmódra ósztönözni a gyerekeket' A térségben hátrÉnyos helyzetű társadalmi rétegek gyerekeinek is biztosítaná a sportolási lehetóséget,és
ezzel a sport sikefek és sport élmények segítenek egy összetartó, futballszeretó Utánpótlást kialakítani,amely a ktiztisségi és a családi programok segítségévila
társadalmi kötödések erősödnének'
szeretnénk az Utánpótlás játékosok létszáfnát hÓVelhi.és már óvodás korban megszerettetni a gyerekekkel a labdarúgást'
Ezzel már gyerekkorban Íelkészítiük az egészséges és hasznos életmódra,ho9y csökkenjen a társadalomra veszélyes teVékenységektovább
a közbizt
,nöV€kedhessen
működő eqvesÜletekkel
szorosabb ka
kialakítani és hrzzá a fiatal tehet
felkutatását és Íe
közösen bi2tosítani.
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Tiszteit Jóváhagyást Végző szerúezet:

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXxXl' törvény, illetve a látvány-csapatsport
felhasználásáról,

támogatását biztosftó támogatási igazolás kiállításáról,

a támogatás elszámolásának és ellenózésének, Valamint VisszafDeté9ének szabályairól sziló Lal!2oI].' (Vl. 30) Korm. rendelet 4' 5

(1}

bekezdése, 16. s (2) bekezdése, továbbá a kdzÍgazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól s7óló2004' évi cxL. tv.29,s (1) bekezdése
alap|án kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.
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Alulírott Krásecz Lelos' mint a !(érgtmező képviselője'
1' kiielentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul Veszeml hogy a jóváhagyást Végző szervezet a sporlfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől
toVábbi adatokat ké rhet;
3. kijelentem, hogy a lGrelmezőnek az államháztartás bármely alrendszeré.lel szemben esedékessévált, és meq nem fizetett
köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetÉsi könnyftést (részletfizetés, fizetésÍhalasztás) engedélyezett;

4. k'elentem, hogy a Kerelmezij 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 meqszrjntetésére

irányuló' jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul be'|elentem' amennyiben a

támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6' hozzáiárulok ahhoz, hogy a Kérelmezó adószámát a jóváhagyást

Végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhaszná|ja a leiárl
kóziartozások teljesítése,illetőleg az adósság bekövetkezése tényénekés összegének megismeréséhez;

7'hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyór Államkíncstár által miikódtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylt!i adataimhoz a
jogszabályban meghatározott.jogosultak, Valamint az Állami Számvevőszék, a lGrmányzati Ellenőzési HiVatal, a Nemzetgazdasá9i
Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában

érintett szervek hozzáíérjenek;

8. kijelentem' hogy a lGrelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. éVi cxcv'
törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szÜkséges _ adatait rendelkezésre
bocsátom;

a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a l(érelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a
támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végzó szervezet, és az ellenőző szervezet honlapján kcizzétételre kerül);

9. tudomásu| Veszem, hogy

a Kérelmezó adatainak a jóVáhaqyó szervezet, továbbá az ellenőrző 52ervezet általi kezeléséhez,valamint
vállalom, hogy a személyes adataik kezeléséreszóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyekiől is

10. hozzájárulok
beszerzem;

jelen kérelemben kózólt bármi|yen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló
kölijlményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszábályban fogÍalt határidőn belül írásban éftesítema

].1. kötelezettsé9et vállalok arra, hogy a

jóváhagyó-'

illetve az ellenőrz ő szervezeteti

12. amennyiben

az éptésiengedélyhez kitött tárgyi eszkóz beruházás,

felújftás sportcélÚ ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a) a beruházás üzembe helyezését kóVető legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául

szolgéléberuházás révénüzembe helyezett ingatlan spott.élú, elsődlegesen piaci alapon tiiÍténó hösznosítását

(jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú íngatlan tulajdonosának előzetes
írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre a2 időtadamra a Magyar Állam javára az ingatlan_nyilvántaftásba az igénybe V€tt
adókedvezmény mértékéigjelzálogjog kerÜl bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékétmegfbetem,

bj az adott tárgyi eszköz beruházásra Vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását kóVető 4. év végéig a tárgyi eszköz
beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annakjegybanki álapkamattal nöVelt összegét Magyar
Álbm részéremegfizetem,
c.)

a beruházás Üzembe helyezését követó

helye2ett sportcélú ingatlant iskolai
{különösen;

legalább ].5 éVben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révénüzembe

és diákport

események, szabadidősport események és más, közössógi célú
adatlapon Íeltüntetett mértékbeningyenesen vagy

kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az

kedve2ményes áron biztosítom.
d) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban mÚködő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló
ingatlan esetén a sportcélú ingat|ant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom'
e) a jelenértékénlegalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújftást legalább 5

évig az eredeti rendeltetésénekmegfelelően hasznosítom, valamint benyú|tom a sportcélú ingatlan tulajdonosának

f)

eldzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a MagyarÁllam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adóke dve 2m é ny mé rté ké ig je lzálogjog ke rül beje gyzé sre,
jelenértékénlegalább 10 milljó forint értékŰ tárgyi eszköz beruházás' felújítás esetén a sportcélúingatlanfejlesztésre nyílt
pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök

szeaődést a tárgyi eszköz beruházás,

felújítás me gvalósftására'
13. Vállalom, hogy

a támogatás felhasználásáról olyan ánalitikus nyilvántartást Vezetek, amely biztosítja a támogatások telje5
a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi

elkÜlőnÍtését,és hozzájárul
ellenőrzésé hez;

14. tudomásul Veszem' hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak

felhasználása során keletkezett bizonylatokkal

a

el, a támogatás

támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, Valamint Visszafizetésénekszabályairól szóló to7l201].. (Vl' 30')
Korm. rendeletben foglaltak szerint e|számolok, és megt5ziim a jogszabályok által előíÉhatáridő végéig.
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fi Nyilvánta*ó hatóság igazolása (a kérelmezó szervezetet nyifuántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).
x

szerv) 30 napnál nem régebbi iga2olása á

K'zjegyzői aláírás-hitelesitéssel ellátott aláíÍásícímpáldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláíÍás minta, á támogatott szeru€zet
es€tén a támogatási kérelem aláírására ás ellenjegyzésérejogosUlt személyektől is).

(meghatalmazás

fi 3o napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(10 ooo

Ft)

X

adózónak minősÜl

(

Vezetőjétől,

közokirattal igazolja, vagy szerepel a kóztartozásmentes

19azgtstási szo19áltatá5i díj befizetését iga2oló bizonylat'

f]

nz egyéb engedélykóteles tevékenységek esetén a jogerós hatósági engedélyek, iqazolások.

f]

rgyéb dokumentumok
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