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Támogatási igazolás kérelem
Kérelem
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, 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 5. § (1)
bekezdése alapján kérem, hogy Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület - adószám: 19893187-2-18 részére a be/SFP-05194/2015/MKOSZ számon
nyilvántartott sportfejlesztési programhoz kapcsolódóan a támogatási igazolást kiállítani szíveskedjenek az 1. sz. melléklet szerint.
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1. számú melléklet
A támogató alapadatai
Adózó (támogató) neve

Friss Élelmiszer Kft.

Cégjegyzék száma

01-09-879719

Adószáma

13915894-2-43

Bankszámlaszáma

11747044-20015439-

Üzleti év fordulónapja

2015-12-31

E-mail címe

penzugy@kemenesitej.hu

A támogató székhelye
Irányítószám

1095

Város

Budapest

Út / utca

Soroksári

Házszám

58

Gájer György

Hivatalos képviselő beosztása

ügyvezető

Kapcsolattartó neve

László Judit

Kapcsolattartó beosztása

pénzügyi vezető

Kapcsolattartó e-mail címe

penzugy@kemenesitej.hu

Kapcsolattartó telefonszáma

+36 30 478 82 17

Hivatalos képviselő adatai
Hivatalos képviselő neve
Kapcsolattartó adatai

Annak a honlapnak a linkje, amelyen a sportszervezet eleget tesz a tájékoztatási kötelezettségének
Honlap linkje

www.cvse.hu

Jelen kérelemben igazolni kívánt támogatási összeg jogcímenként.
Azokra a jogcímekre, melyekre jelen támogatási igazolási kérelemben nem nyújt be igényt, kérjük, írjon 0 -t!
A támogató által felajánlott, az igazolási kérelem elkezdésekor megadott 500 000 Ft -ból a 12,5% kiegészítő sportfejlesztési támogatást levonva, az
alábbi táblázatban a jogcímekre összesen pontosan 437 500 Ft -ot lehet beírni!
Jogcím a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996.
évi LXXXI. törvény 22/C § (1) bekezdése alapján

Támogatás
jogcímenként

Még igényelhető
támogatás jogcímenként

Jogcímhez kapcsolódó
bankszámlaszám

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

1 071 533 Ft

11111111-11111111-11111111

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

ebből előfinanszírozott nem ingatlan

0 Ft

0 Ft

ebből előfinanszírozott ingatlan

0 Ft

0 Ft

ebből utófinanszírozott ingatlan

0 Ft

0 Ft

10300002-20316431-49020102

Utánpóltlás-nevelés feladatainak ellátása

437 500 Ft

2 645 891 Ft

11747044-20015752-

Képzés

0 Ft

0 Ft

ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

314 491 Ft

Összesen

437 500 Ft

3 717 424 Ft

22222222-22222222-22222222

Jelen kérelemben igényelt támogatásokhoz kapcsolódóan a sportpolitikáért felelős miniszter és a szakszövetség által közzétett fizetési számlára
befizetendő ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költség (1%)
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

1% ⅔ része

2 917 Ft

10300002-20316431-49020432

Emberi Erőforrások Minisztériuma

1% ⅓ része

1 458 Ft

10032000-01425190-00000000
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2. számú melléklet
Nyilatkozat
látvány-csapatsport támogatás felhasználása során az önrész rendelkezésre állásáról

Alulírott Balázs Béla a(z) Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület - adószám: 19893187-2-18 képviseletében, büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy a be/SFP-05194/2015/MKOSZ számon jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósításához a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 22/C § (4) bekezdésben foglalt támogatási intenzitásnak megfelelően az önrész a 3. sz. melléklet szerint rendelkezésre áll.

A sportszervezet hivatalos képviselője
Hivatalos képviselő neve

Balázs Béla

Hivatalos képviselő e-mail címe

celldomolk1@vasivolan.hu

Hivatalos képviselő telefonszáma

+36 30 267 27 80

Kapcsolattartó telefonszáma

+36 20 344 49 02

A sportszervezet kapcsolattartója
Kapcsolattartó neve

Dummel Ottó

Kapcsolattartó e-mail címe

dummel.otto@celldomolk.hu
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3. számú melléklet
Az önrész rendelkezésre állásának jogcímenkénti kifejtése
Jogcím a társasági adóról és
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény 22/C § (1) bekezdése alapján

Közvetlen
támogatás

EMMI és
MKOSZ részére
fizetendő 1%

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önrész

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből előfinanszírozott nem ingatlan

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből előfinanszírozott ingatlan

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből utófinanszírozott ingatlan

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpóltlás-nevelés feladatainak ellátása

424 375 Ft

4 375 Ft

8 750 Ft

437 500 Ft

48 611 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

424 375 Ft

4 375 Ft

8 750 Ft

437 500 Ft

48 611 Ft
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Egyéb
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Kiegészítő támogatás
A(z) Friss Élelmiszer Kft. szervezettel egyeztetett módon, a Támogató szándékának megfelelően a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja
Ezen sportszervezet
A(z) Friss Élelmiszer Kft. szervezettel egyeztetett módon, a Támogató szándékának megfelelően a kiegészítő sportfejlesztési támogatás típusa
Támogatás
Az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról alapján a kiegészítő támogatás összege
62 500 Ft
Az itt kiszámolt összeg az 1. számú mellékletbe jogcímenként beírt támogatási összegek alapján kerül kiszámításra a következő képlet alapján: jogcímhez beírt
támogatási összeg / 0,875 * 0,125. Az egyes műveletek között kényszerített lefelé kerekítés történik, hogy a kerekítési szabályok miatt a támogató által felajánlott
támogatási összeget a jogcímenként számolt kiegészítő támogatást is tartalmazó támogatási összeg semmiképp se haladhassa meg!
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Nyilatkozat
Alulírott Ismeretlen személy, mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezővel szemben a bíróság nem rendelte el a csődeljárást vagy a sportszervezet felszámolását, továbbá nem áll végelszámolás
vagy kényszer-végelszámolás alatt;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint alkalmazott támogatásból kizárás hatálya alatt, és
a. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet, vagy
b. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág
versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet
esetén a diák- és főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
c. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett
sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési
megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy
sportszervezettel együttműködési megállapodás –, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy
amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy a főiskolai-egyetemi sportszövetségek által kiírt főiskolai-egyetemi
bajnokságban részt vesz.
6. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról történő elszámolásban személyes adatokkal szereplő természetes személyektől a személyes adataik
kezelésére szóló engedélyt beszerzem;
7. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról
haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban értesítem a jóváhagyást végző-, illetve az ellenőrző szervezetet.
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Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-11-27 12:42:22

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-11-27 12:42:36

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-11-27 12:42:50

Sportszervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, cégbíróság) által a Sportszervezet nyilvántartásban szereplő adatairól kiállított,
30 napnál nem régebben kiállított okirat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-11-30 07:34:43

Kiegészítő támogatási szerződés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-11-27 12:43:05

Együttes kérelem

Fájlok száma: 0

Kelt: Celldömölk, 2015. 11. 30.
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A kérelemhez tartozó mellékletek (5 darab)
Együttes kérelem
egyuttesmegallapodasfrisselelmis_1448624585.pdf , 56 Kb, 2015-11-27 12:43:05) 8d2d5b87c7c0a16f01c3afabdf39501a4f9ca35d279513d2c03ba909f7849d69
Kiegészítő támogatási szerződés
kiegeszitosportfejlesztesitamogat_1448865283.pdf , 149 Kb, 2015-11-30 07:34:43) f6d84bee375f0dd3ab5a130d1096b7e9b2560109cfece3debcc25ef5276c589b
Sportszervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, cégbíróság) által a Sportszervezet nyilvántartásban szereplő adatairól kiállított, 30 napnál nem
régebben kiállított okirat
cegkivonat20151119_1448624570.pdf , 172 Kb, 2015-11-27 12:42:50) 4c258257b00c6962a5d32f2fda0b65bdb4eb2d914d516dbcc5872fe77c9f49ec
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
cvsekoztartozasmentes201511ho_1448624542.pdf , 190 Kb, 2015-11-27 12:42:22) 1f2505cd8800f236ec08956176f1039dbf7d0ccd61c87d19ce909d64ed649b6d
30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a támogató köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban)
frisselelmiszerkftkoztartozasmen_1448624556.pdf , 193 Kb, 2015-11-27 12:42:36) 4525bc14c18dc597455f9bbe02363ea8ff35e30bd3d857e37953a62fb0e4935d
Kelt: Celldömölk, 2015. 11. 30.

