Ügyiratszám : be/K002-2980/2013
Érkezett : ________________

Kérelem
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában
Tisztelt Jóváhagyó 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, ho gy Sport egyesület Győrsövényház - adószám: 19881801-1-08 részére a be/SFP-2980/2013 számon nyilvántartott
sportfejlesztési programhoz kapcsolódóan a támogatási igazolást kiállítani szíveskedjenek az 1. sz. melléklet szerint.
Kelt: Győrsövényház
(helység), 2013 (év) 12

(hó) 23

(nap)

Ügyiratszám : be/K002-2980/2013
1. számú melléklet
Adózó (támogató) neve:

LANSYSTEM SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTŐ KFT.
(irányítószám) 1 1 1 3

Címe:

(helység)

BUDAPEST

(utca)

Diószegi út

(házszám)

60/B. I.em/3 a.

Adószáma:

1 0 4 9 1 6 2 3-2-4 3

Bankszámlaszáma:

1 1 1 0 0 9 0 8-1 0 4 9 1 6 2 3-0 1 0 0 0 0 0 3

E-Mail címe:

klambauer@lansystem.hu

A 107/2011 kormányrendelet 4. § (11) alapján annak a honlapnak a linkje, amelyen a sportszervezet eleget tesz a tájékoztatási kötelezettségének

http//www.gyorsovenyhaz.hu/civilszervezetek/sportegyesulet/taopalyazat
Jelen kérelemben igazolni kívánt t ámogat ási összeg jogcímenként .
Azokra a jogcímekre, melyekre jelen t ámogat ási igazolási kérelemben nem nyújt be igényt , kérjük, írjon 0-t !
Jogcím

Támogatás jogcímenként

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (utóﬁnanszírozott beruházások nélkül)

286 469 Ft

utóﬁnanszírozással megvalósuló beruházás, felújítás

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatása

133 531 Ft

Általános képzéssel összefüggő feladatok

0 Ft

Szakképzéssel összefüggő feladatok

0 Ft

Összesen:

420 000 Ft

Jelen t ámogat ási igazolási kérelemben igényelt t ámogat ásokhoz kapcsolódóan a sport polit ikáért f elelős miniszt érium ellenőrző szervezet
ált al közzét et t előirányzat f elhasználási keret számlájára beﬁzet endő köt elező 1%

4 200 Ft
A támogatás adóévében a támogató pozitív adóalapja előreláthatólag meg fogja haladni az 500 millió Ft-ot?

Nem

A Sportegyesület Győrsövényház részére a be/SFP-2980/2013 számon nyilvántartott sportfejlesztési programban benyújtott jogcímekhez kapcsolódó
bankszámlaszámok:
Tárgyi jellegű ráfordítások:
-

-

Utánpótlás-fejlesztés ráfordításai:
-

-

5 9 2 0 0 1 8 5 1 1 0 6 6 9 2 5
5 9 2 0 0 1 8 5 1 1 0 6 6 9 2 5

Kelt: Győrsövényház
(helység), 2013 (év) 12

(hó) 23

(nap)

Ügyiratszám : be/K002-2980/2013

Nyilat kozat
látvány-csapatsport támogatás felhasználása során az önrész rendelkezésre állásáról
Alulírott Hancz Attila

(név) 407906JA

(személyi igazolvány száma) a Sport egyesület Győrsövényház -

adószám: 19881801-1-08 képviseletében, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a be/SFP-2980/2013 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.

Sport szervezet hivat alos képviselője:
Hancz Attila
06302985435
onkgysh@freemail.hu
Sport szervezet kapcsolat t art ója:
Hokstok Imre
06302350158
onkgysh@freemail.hu

Kelt: Győrsövényház
(helység), 2013 (év) 12

(hó) 23

(nap)

Ügyiratszám : be/K002-2980/2013
3. számú melléklet (Az önrész rendelkezésre állásának jogcímenként i kif ejt ése.)
Jogcím

Közvetlen
támogatás
összege (Ft)

NSI részére
1% (Ft)

Közreműködői
költség (Ft)

Támogatás
mértéke (Ft)

Önrész
mértéke (Ft)

Sportfejlesztési
program értéke
(Ft)

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás
(útóﬁnanszírozott
beruházások nélkül)

283 604 Ft

2 865 Ft

0 Ft

286 469 Ft

122 772 Ft

409 241 Ft

utóﬁnanszírozással
megvalósuló beruházás,
felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatása

132 196 Ft

1 335 Ft

0 Ft

133 531 Ft

14 837 Ft

148 368 Ft

Általános képzéssel
kapcsolatos feladatok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakképzéssel kapcsolatos
feladatok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen:

415 800 Ft

4 200 Ft

0 Ft

420 000 Ft

137 609 Ft

557 609 Ft

Kelt: Győrsövényház
(helység), 2013 (év) 12

(hó) 23

(nap)

Önrész forrása

Önkormányzati tám.

Önkormányzati tám.

Ügyiratszám : be/K002-2980/2013

Alulírot t Hancz At t ila

, 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
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 diákés 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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30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
Igazgatási szolgáltatási díj beﬁzetését igazoló bizonylat.
30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a támogató köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
Egyéb dokumentumok

Kelt: Győrsövényház
(helység), 2013 (év) 12

(hó) 23

(nap)

Beﬁzetesi_igazolas.jpg
NAV_igazolas_SEGyorsovenyhaz.jpg

188,18 kb 2013-12-23 04759735adfd35d3192c42a4181d62e0be401f7c037e4f6c4f0396aa4565f120
669,96 kb 2013-12-21 5556d70327df2e8c74c1a80fccfdd9d8e0bc317cdf6be1fbbfd891f69e5b0d8f

NAV_igazolas_Lansystem.pdf

88,44 kb

2013-12-21 67350bccbdf09dee1ca1a063cc25c83d2ec6929340440aa948855aa822984590

