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i * p*tyeza ipoÍtÍejlesztési programJal

csapatunk a pályázat segítségéVelÍováblr tudná íolytatni azt a szakmai runkát amit aZ utánpótlás neveléssel elkezdett,méq színvÓnalasabb körúlményeket és
szakmai munkát tudna bi2tosÍtani.A gyerekeket a labdarúgáshoz kötni és a2 egészséges életmódra ösztönózni ,é! a folytatni a megkezdett tömegesítést.
szomsZéd egyesÜletekkel együttmüködni és €gymást se9fteni a nevelésben.
A2 egyesületi élet Íegyelmet,és a társakfa való odafigyelést e.ósíteni'
Hátrányos helyzetú gyerekeknek is biZtosítani a tárgyi és szakmai fe|tételeket.

csapatunk a pályázat segítségével,tovább tudná Íblytatni azt a szakmai munkát amit a2 Útánpótlá5 nevelérsel elkezdett,még színvonalasabb körÜlményeket és
szakmai munkát tudna bi2tÓsítani'A gyerekeket a labdarúgáshoz kótni és a2 eqészséqes életmódra ös2tönd?ni ,é5 a folytatni a megke2dett tómeqesítést.
szom52éd egyesületekkel eqyi]ttműkódni és egymást segiteni a nevelésben.
Az egyesületi élet fegyelmét,és a társakra való odafiqyelést erósÍteni.
Hátrányos helyzetri gyerekeknek is t'i2tosítani a tárgyi és szakmai ÍeltÉteleket.

|.lz "gyes 
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Tisztelt ]óVáhagyá5t Véq2ő s2erve2et !

A társasági adóról és áz osztalékadóro| szóló 1996. évi Lxxxl. töruény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztositó támogatási igazolás kiállításáról,

felhasználásárril, a támogatás elszámolásának és ellenózésének, Valamint Visszafi?etésének szabályairól szóló 107/2011. (Vl. 30) ldcrm' rendelet 4. 5 (1)

bekezdése, 16. $ (2) bekezdése, továbbá a közigazqatási hatósági eljárás és szo|gáltatás általános szabályairól szóló 2oo4. évi CXL. tV. 29.s (1) bekezdése

alapján kérem, hoqy a fenti spÓrtÍ€iles?tési programot ióváhagyni szÍveskedjenek.
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Alu|írott Klásecz Lalos' mint a Kárelmezii képvlseló|e'

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek' valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejles2tési pÍogr3m jóVáhagyása érdekében a Kérelmezőtől

további adatokat kérhet:

3. kijelentem' hogy a KÉrelmezőnek az államháZtartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fDetett
köztartozása nincs, Vagy arra az illetékes hatósáq Íizetési könnyÍtést (részletÍbetés, Íizetési halasztás) enqedélyezett;

4. kijelentem, hoqy a Kérelmező az álhmháztartás alréndszereiből jlttatott és már lezárt támoqatásokkal meqíelelő módon

elszámolt, a támoqatásokra vonatkozó szeződésekben válla]t kötele2ettséqeit teljesftette;

5. kij€lentem, hoqy a Kére|mezó véqelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene cső*, íelszámolási_, j|letve egyéb, a meqs2űntetésére

irányuló,.iogszabályban meghatározott eljárás nincs íotyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a

támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyóst végző szeruezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt

kóztartozások teljesitése, illetőleg az adóssáq bekÓvetkezése tényének és összegének megism6r{5éhez;

7. hoz2á.iárulok ahhoz, hoqy a Magyar Á|lamkincstár által mÜködtetett monitoÍing rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a

jogszabályban meghatáro2ott jogosuttak, Valamint az Állami 5zámvevószék, a Kormány2ati Ellenónési HiVatal, a Nem2etqazdasá9i

Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyihrántaÍtásában érintett szeruek hozzáÍérjenek;

8. kiielentem, hogy a Kérelmező megÍelel a Íendezett munkaúgyi kapcsolatoknak az államháztartásró| szóló 2011. éVi cXcV
törvényben megÍrgalma2ott kóVetelményeinek' és a szervezet - ennek igazolása céljából szÚkséges _ adatait rendelkezésre

bocsátom;

9. tudomásul Veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, Valamint a

támoqatás ósszege a EMMI, a ióVáhagyást vé9ző szervezet. és az ellenőrző sZ€rveZet honlapján közzétételre kerul):

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szeruezet, továbbá az ellenőnó szeruezet általi kezeléséhez, valamint

vállalom, hoqy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természet€s személyektől is

beszerzeml

1l. kötele2ettséget váflalok arra. hoqy a ielen kérelemben közölt bármilyen adátban, tényben, illetve a támogatást beíolyásoló

körÜlményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban Íoglalt határidőn beliLl írásban értesÍtem a
jóváhagyó-, ill€tve a2 ellenőrző szerue2etet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötótt tárgyi eszkóz beruházás' felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a) a beruházás Üzernbe helyezését köVető legalább a jogszabályban meghatáíozott időszakban az adókedvezmény alapjául

szolgáló beruházás révén Üzembe helyezett ingatlan sportcélÚ, elsődlegesen piacj alapon történő hasznosítását
(jogszabáVban meghatározott kivétellel) Íenntartom' Valamint benyújtom a sportcélÚ ingatlan tula'idonosának előzetes
írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az idótartamra a Magyar Álam javára az ingatlan_nyifuántartásba a2 iqénybe Vett

adókedve2mény mértékéig jelzálogioq kerul bejegyzésre, mely bejegyzés köftségénekellenértékét meqfizetem,

b) a2 adott tárgyi es2kö2 beruházásra vonatkozó, elsó támogatási igazolás kiállftását követő 4. év Végéig a tárgyi es2kö2

beruházást Územbe helyezem, ellenkezó esetben a támogatás és annak jegybánki alapkamattal niivelt összegét Magyar

Állam részére megfizetem,

c) a beruházás üzembe helyezését köVető leqalább 15 éVben a2 adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén Üzembe

helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diákspoÉ események, szabadidósport események és más' közösségi célú
(kÜlönösen: kultunilis' turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon ÍeltÜntetett mértékben inqyenesen Vagy
kedvezményes áron biztositom.

d) béreh vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos spoÉszervezet tulajdonában álló

ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piáci áron bérelem vaqy más joqcímen használom,

e.) a jelenéÉékén legalább 5 millió forint érléktí tárgyi eszköz felúiÍtás esetén a támogatásból megvalósuló Íelú1Ítást legalább 5

évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, Valamint benyújtom a sporicélú ingatlan tulajdonrsának

előzetes írásbeli hozzájárulását aról, hogy erre az időtanamía a MágyaI Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
Vett adókedve2mé ny mérté ké ig jelzálogjog ke rü| beje gyzé sre,

f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékj tárgyi eszköz beruházás, íelújftás esetén a sportcélú ingatlanfe'iles?tésre nyilt

pályázatot Írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személtyel kótók szeződést a tárgyi eszkőz beruházás,
fe lújitás me gvalósítáSára.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról o}yan aöalitikus nyilvántaítást ve2etek, amely bi2tosÍtja a támogatások teljes

elkÜlönítését' és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű Íelhasználásának jogs2abályban meghatáro2ott szervek általi

ellenőrzéséhezl

]'4. tudomásul veszem, hoqy a támogatás elszámolása során csak bizDnylattal dokumentált kiadások s2ámolhatóak el, a támogatás

íelhasználása során keletkezett bDonylatokkal a látvány-csapatsport !ámoqatását biztosító támogatási igazolás kiállftásáról'

Íelhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenő12ésének, Valamint visszafizetésének szabátyairól szó|ó 107/201.1' (Vl.30')

KÓrm. rendeletbe n Íoglaltak szerint elszámolok' és megőrzöm a jogszabáVok által előírt határidó véqéiq.

15. kiielentem, hogy a sportÍejlesztési proqram pályázati adatlap'ián Íeltüntetésre kerÜlt meglevő, és vál|att utánpótlás korosztályú

csapatokat a Kérelmező a2 MLSZ versenyrendszerében a 2014l15_ös ba'inoki évadban versenyeztetni Íogja.Tudomásu|veszem,

hogy amennyiben a már meqlévő. illetve az önként Vállalt utánpótlás korosztályú tsapatok a2 MLsz versenyrendszerében a

20l4/15_ös bajnoki évadban mégsem indulnak el.Vaqy azt nem fejezik be, abban a2 esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre
jóváhagyott működési támogatást arányosan csökke nti;



16. tudomásul Ves2em, hogy az eleKronikus edzésnaplót a sportíeilesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a

valós adatokkal kitöltöm' Valamint a2 időközben bekÓvetkező Változásokat a2 elektronikus edzésnaplóban átvezetem, a2

eleKronikus edzésnapló valóságnak meqfelelő adatokkal történő aktualizálását az aKuális támogatási évad végéiq elvégzem' és

folyamatosan Íenntartom. A jóVáhagyó-, illetve ellenőrző szerv a2 edzésnaplóban feltÜntetett adatokat eljárása folyamán bármjkor

ellenőrizheti, azokat számon kérheti' Az elektronikus édzésnapló a sportfejlesztési program része.

lGlt: _cso_kony-a-vj5_9'l]I3.....-.........'.'.'.'.'' 
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ff] tlyilvántartó hatóság igazolása la kérelmezó sZeruezetet nyitvántaftó szeruezet {bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régabbi igazolása a

szervezÉt nyilvá nta rtósbá n s2éÍeplő á data iról)'

x roz]egyzői aláíÍás_hitelesítéssel ellátott aláírási cÍmpéldány Vagy ügyVéd által ellenjegy2ett aláírás minta, a támogatolt szervezet vezetőjétől,
(meghatalma2ás esetén a támogatási kérelem aláírására és elleniegyzésére ]ogosult személyektől is).

fi 3o napnál nem réget}bi igazolás arról, hogy a pályázó kö2ta.tozásmentes adózónak minős{l| { közokirattal iga2olja, Vagy szerepel á kö2taÍtozásmentes
adó2ói adatbá2isban}

(1o ooo Ft) E bazgatási szolgáltatási di] befizetését iqazoló bizonylat.

I Az egyéb enqedélyköteles tevékenységek €setén a joqerós hatósáqi enqedélyek, iqa2olások'

I egyéb dokumentumok

lGh: 
'c.so_ko.ny_a_Vis-onl 

(hetység)' _2'Q_1-L'_ {eu1 .ol _ (hó).29 . .. (nap)

Ké relmező cégszerű aláíÉsa
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csoKol{YAulsol|TA KözsÉol
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