Ügyiratszám1:
Érkezett1:
ÖSSZESÍTİ ADATLAP
1. A KÉRELMEZİ ADATAI
A kérelmezı szervezet teljes neve:

DVSC KÉZILABDA KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

A kérelmezı szervezet rövidített neve:

DVSC KÉZILABDA KFT

Gazdálkodási formakód2:

1 1 3 GAZDASÁGI TÁRSASÁG

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Fıiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevı vagy arra
indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevı (vagy indulási
jogot szerzett) sportszervezet jogállása3:
Amatır
sportszervezet
Adószám:

Hivatásos
Közhasznú
Diáksport
sportszervezet
alapítvány
egyesület:
1 1 8 1 3 0 4 0 - 2 - 0 9

A kérelmezı szervezet székhelye:

Sportiskola

4 0 2 8 DEBRECEN........................................ (irányítószám, helység)

KASSAI ........................................................... (út, utca) 32-34 ............................................................ (házszám)
A kérelmezı szervezet levelezési címe:

4 0 2 8 DEBRECEN ...................................(irányítószám, helység)

KASSAI ........................................................... (út, utca) 32-34 ............................................................ (házszám)
Telefon: 06-52-473000 ................................................
A kérelmezı hivatalos képviselıjének neve:

Fax: 06-52-473000 ........................................................

GELLÉN ANDRÁS ........................................................................

A kérelmezı hivatalos képviselıjének beosztása:

ÜGYVEZETİ ........................................................................

Mobiltelefonszám: 06-30-9437247 ................................

e-mail cím: gellenandras11@freemail.hu .......................

A kérelmezı részérıl kijelölt kapcsolattartó neve:

LÁSZLÓ PÉTER

Mobiltelefonszám: 06-30-5524440 ................................

e-mail cím: laszlopeter80@freemail.hu ..........................
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A jóváhagyást végzı szervezet tölti ki!
Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, közoktatási intézmény esetén: 322, sportegyesület esetén: 521, alapítvány esetén: 569
3 Amennyiben a kérelmezı diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel
érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnıtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a
kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar
Egyetemi-Fıiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a
kérelmezı felsıoktatási sportban mőködı sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség
által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnıtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni
szükséges a Magyar Egyetemi-Fıiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmezı sportszervezet részt vesz a fıiskolai-egyetemi
versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
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Pótlapok száma az eredeti nyomtatványhoz4:

4

…………………1db………………………..

A dokumentum bármelyik táblázata pótlapon bıvíthetı, ha több támogatási idıszakra vonatkozik a kérelem, vagy ha az adott táblázat
oszlopai vagy sorai nem elegendıek!
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2. VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA
2.1 A kérelmezı 2010. évi gazdálkodásának és 2011. év tervadatainak fıbb mutatói5:
Megnevezés

2010. évi tényadatok6

2011. évi tervadatok

Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték)
Összbevétel
Költségek, ráfordítások
ebbıl: személyi jellegő ráfordítások
Saját tıke
Mérleg szerinti eredmény
Mérlegfıösszeg
2.2 A sportszervezet sportfejlesztési programja, ami tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2)
bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

Utánpótlás-nevelés
A DVSC Kézilabda Kft. kiemelt feladatának érzi az utánpótlás-nevelést. A felnıtt csapathoz hasonlóan itt is
elıkelı eredményeket értünk el. 2006-ban bajnokcsapat voltunk és az utóbbi években is dobogós helyen
végeztek a fiatalabb korosztályok. Kiemelkedı tehetségő gyerekeket tudhatunk sorainkban.
A jövı eredményes utánpótlás bázisának kialakításához:
- biztosítanunk kell a megfelelı létesítményi feltételeket,
- a felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges feltételeket meg kell teremteni,
- törekednünk kell az iskolai sport fejlesztésre és a minél hatékonyabb szakmai együttmőködésre a
kézilabdát oktató sportiskolákkal,
- támogatnunk kell a diáksport versenyek rendezését,
- minıségi képzés elıtérbe helyezése szükséges,
- fejleszteni kell a tudományos, egészségügyi gondozást a 21. századnak megfelelıen.

5

6

Az adatszolgáltatás önkéntes, csupán tájékoztató jellegű, a kérelem elbírálását nem befolyásolja.

Amennyiben a 2010. évben megrendezett bajnoki rendszer mérkőzésein részt vett.
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A fent megfogalmazott céloknak megfelelıen a club sportfejlesztési programja az utánpótlás nevelésre épül.
Jelenleg 38 igazolt utánpótlás játékosunk van. Megoszlás: 16 junior és 22 ifi korú. Ezeket a számokat szeretnénk
növelni, biztosítani a folyamatos minıségi játékos-áramlást. Feltett célunk, hogy saját neveléső játékosok alkossák
majd a felnıtt csapatunkat. Ennek megfelelıen odafigyelünk az életútkövetésre, a játékosok szakmai-fizikai
erejének megerısítésére. Fontos kitőzésünk, hogy ezek a korosztályok is minél több versenyeztetésben részt
vegyenek. Neveztük ıket NBI/B és NB/II. felnıtt bajnokságban is a minél nagyobb fizikai és pszichikai terhelés
illetve a nagyobb tapasztalatszerzés miatt. A jelenlegi tulajdonosnak köszönhetıen saját utánpótlás csarnokban
tudjuk játékosainkat felkészítni. A DVSC Kézilabda Kft együttmőködési megállapodást kötött a városi fenntartású
Debreceni Sportcentrum-Debreceni Sportiskolával, mely megállapodás alapja a hosszú távú fejlesztési
programunknak.
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A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ADATAI

2012/13-as támogatási idıszak

2013/14-es támogatási idıszak

2014/15-es támogatási idıszak
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A debreceni DVSC Kézilabda Kft szakmai munkája során ugyanazt a nevelési elvet alkalmazza minden korosztálynál. A vezetı edzı, aki egyben az
utánpótlás-szakág vezetı (Köstner Vilmos) irányítása alatt dolgoznak a utánpótlás edzık. Egységes felkészülési rendszert dolgozott ki, ezáltal
zökkenımentes a korosztályok felfele áramlása.

3. Megfelelı szakmai háttér

A programunk célja, hogy minél több NB/I. szintő játékost neveljünk. Ennek megfelelıen megállapodást kötöttünk a Debreceni Sportcentrum –
Debreceni Sportiskolával a minıségi kézilabda utánpótlás-nevelés érdekében. Ezen felül is keressük az együttmőködési lehetıségeket a tehetséges
gyerekek felismerése, kiválasztása és nyomon követése érdekében.

2. Minıségi képzés.

Nagyon fontos kérdés az utánpótlás nevelésben a helyszín biztosítása a felkészülés során. Ez égetı feladat bármely magyar kézilabda clubnál. Ez a
feltétel a DVSC Kézilabda Kft-nél szerencsésen megoldódott. Játékosaink 2011. elejétıl vadonatúj csarnokban készülhetnek fel. A csarnok a
legmodernebb technológiai megoldásokkal rendelkezik. Ezen beruházás költségeit jelenlegi tulajdonosunk állta.

1. Megfelelı létesítményi feltétel.

3.2. Ismertesse a kérelmezı szervezet kérelemmel érintett támogatási idıszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet
hosszabb, de legfeljebb 4, egymást követı támogatási idıszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási idıszakokra lebontva kell
ismertetni!)

2011/12-es támogatási idıszak

3.1. Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott – idıszaka:

3

Kérelem
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A sportfejlesztési program segítségével számos régen várt cél elérhetıvé válik a magyar klubok számára. Egy sikeres program következménye csak
pozitív lehet a társadalomnak. Ha egy sportszervezet már nemcsak akar, hanem tud is pénzt költeni a fiatalokra, az utánpótlásra azzal csak mindenki
nyerhet. Társadalmunkban sajnos számos olyan család van, ahol nagyon rossz körülmények között élnek az emberek. Sok fiatal tehetség vész el így,
akik nem tudják megvalósítani álmaikat és nem élhetnek jobb körülmények között, ha netalán profi sportoló válna belıle vagy csak egészségesen indul
el az életben az által, hogy a nevelı sportegyesülete az állam és a szövetség segítségével pénzhez jut és tudja finanszírozni a fiatalok felszerelését,
versenyeztetését és ellátását. Gazdasági oldaláról nézve a dolgokat az anyaklub részére is segítség az új program sikere. Számos klub azért nem tudja
az utánpótlását „nevelni”, mert a profi csapat is nagyon sokba kerül. Mérlegelésre kényszerül. Gazdasági társaságként mőködnek, ami csak a
törvényben igaz, mert nem lehet ıket összehasonlítani egy „igazi” termelı,szolgáltató profit orientált érdekeltségő céggel és számos plusz adó is
terheli ezeket. A klub a remélt pályázati pénz segítsége nélkül nem valósithatná meg a versenyrendszerének bıvitését, az edzıtáboroztatást,a tehetség
gondozást stb, igy többet tudunk forditani az utánpótlás nevelés-fejlesztésére.

3.4. Ismertesse a sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásait, a várt elınyök és a figyelembe veendı kockázatok
megjelölésével!

A DVSC Kézilabda Kft a jövıben jelenlegi utánpótlás játékosaira szeretné feltölteni a felnıtt játékos keretét. Ennek jelei jelenleg is megmutatkoznak az
NB/I. csapat összetételében. Hiszen 18-as felnıtt keretnek is több utánpótlás korú játékosa van illetve ezen 18 fıs keret 15 saját neveléső játékost
tartalmaz. Ez példátlan az egész magyar NB/I-ben.

3.3. Ismertesse a támogatással megvalósítandó sportfejlesztési program indokoltságát!

4. Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése
4.1. Személyi jellegő ráfordítások7 (több támogatási idıszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási
idıszakonként töltendı ki)

Támogatási
idıszak

Támogatott
pozíció(k)
megnevezése8

Összesen:

Újonnan
Hány fı lesz
létrehozott-e
ilyen
a pozíció?
pozícióban?
(I / N)

Havi bruttó
bér és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen
(Ft)9

Ft

Ft

Ft

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett
változás esetén annak okát.
Pozíció megnevezése

Indoklás

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2011. és 2014. közötti idıszakban
Összes személyi jellegő ráfordítás (Ft)
Igényelt támogatás
Önrész (Ft)
(Ft)

Összesen (Ft)

2011/12-es támogatási
idıszak
2012/13-as támogatási
idıszak
2013/14-es támogatási
idıszak
2014/15-ös támogatási
idıszak
7

Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3),
illetve a képzésnél (4.4) kell feltőntetni, figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont
i) alpontjára.
8 Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül.
9 Az egyes sorokon jelölttámogatási idıszakra számítva.
7/22 oldal

Dátum:2011-09-15

Összes személyi jellegő ráfordítás (Ft)
Igényelt támogatás
Önrész (Ft)
(Ft)
Összesen:

8/22 oldal
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Összesen (Ft)

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Dátum:2011-09-15

Az utánpótlás nevelési feladatokhoz beszerzett tárgyi eszközt az 5.3-ban kell feltőntetni.

9/22 oldal

10

Összesen:

Támogatá
si idıszak
Indoka, célja

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

4.2. Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet külön adatlapon kell feltüntetni!) Tárgyi eszköz beruházás/felújítás =TEB/TEF, biztonságtechnikai célú
infrastruktúrafejlesztés = BTI)10
Megjegyzés: Kérjük, csatolja a beruházás összefoglaló költségvetését (csatolandó dokumentumok listáját lásd a 6. pontban)!

10/22 oldal
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2011/12-es támogatási
idıszak
2012/13-as támogatási
idıszak
2013/14-es támogatási
idıszak
2014/15-ös támogatási
idıszak
Összesen:

Összes tárgyi eszköz (Ft)
Igényelt támogatás
Önrész (Ft)
(Ft)
Összesen (Ft)

Tervezett, nem sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú
ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2011. és 2014. közötti idıszakban:

4.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási idıszakra történı támogatás igénylés esetén,
évenként kitöltendı)
Versenyeztetés, foglalkoztatás
Egyes korosztályok11 2011/12-es évadra12 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz
szükséges költségek
Korosztályos sportolók
Jogcím
Összesen (Ft)
létszáma (fı)
22
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
1160000
22

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

870000

22

Személyszállítási költségek

2000000

22

Nevezési költségek13

300000

22

Rendezési, felkészítési, képzési költségek14

500000

22

Verseny- és játékengedélyek kiállításának
költségei15

50000

22

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

8850000

22

Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás
és étkezés költsége

1700000

-

A programban résztvevı sportszakemberek
személyi jellegő ráfordításai

-

22

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve
személygépkocsi és motorkerékpár

250000

Összesen:

15680000Ft

JUNIOR LÉTSZÁM: 22 Fİ

11

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenırzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés a) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot
kérünk kitölteni!
12 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot!
13 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén
14 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén
15 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
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4.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási idıszakra történı támogatás igénylés esetén,
évenként kitöltendı)
Versenyeztetés, foglalkoztatás
Egyes korosztályok16 2011/12-es évadra17 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz
szükséges költségek
Korosztályos sportolók
Jogcím
Összesen (Ft)
létszáma (fı)
16
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
840000
16

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

630000

16

Személyszállítási költségek

3000000

16

Nevezési költségek18

300000

16

Rendezési, felkészítési, képzési költségek19

500000

16

Verseny- és játékengedélyek kiállításának
költségei20

70000

16

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

8230000

16

Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás
és étkezés költsége

1600000

-

A programban résztvevı sportszakemberek
személyi jellegő ráfordításai

-

16

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve
személygépkocsi és motorkerékpár

250000

Összesen:

15420000Ft

IFI LÉTSZÁM: 16 Fİ

16

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenırzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés a) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot
kérünk kitölteni!
17 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot!
18 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén
19 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén
20 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
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Tervezett költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti idıszakban
Összes utánpótlás-nevelés ráfordítása (Ft)
Igényelt támogatás
Önrész (Ft)
(Ft)
2011/12-es támogatási
idıszak
2012/13-as támogatási
idıszak
2013/14-es támogatási
idıszak
2014/15-ös támogatási
idıszak
Összesen:
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Összesen (Ft)

3110000

31100000

34210000

3110000

31100000

34210000

4.4. Képzés (több támogatási idıszakra történı igénylés esetén, külön tálák kitöltendık)
A kérelmezı által szervezett képzések költségei

Évad

Képzés
címe

Összesen:

Általános
vagy
szakképzés
(Á/SZ)

Oktatók
várható
személyi
költségei
(Ft)

Oktatók
várható
utazási és
szállás
költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevık
várható
utazási és
szállás
költségei
(Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevık
személyes
költségei (Ft)

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Tervezett költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti idıszakban
Összes képzés ráfordítása (Ft)
Igényelt támogatás
Önrész (Ft)
(Ft)

Összesen (Ft)

2011/12-es évad Általános képzés
2011/12-es évad Szakképzés
2012/13-as évad Általános képzés
2012/13-as évad Szakképzés
2013/14-es évad Általános képzés
2013/14-es évad Szakképzés
2014/15-ös évad Általános képzés
2014/15-ös évad Szakképzés
Összesen:
Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket,
megszerezhetı ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján
igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási idıszak
esetén, támogatási idıszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági
rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra:
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Összes képzés ráfordítása (Ft)
Igényelt támogatás
Önrész (Ft)
(Ft)
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Összesen (Ft)

4.5 Közremőködıi költségek
Kérjük, támogatási jogcímenként és támogatási idıszakonként mutassa be a sportfejlesztési program
előkészítésével a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás
elszámolásával kapcsolatban felmerülő várható közreműködői költségeket: Várhatóak lesznek plusz
költségek, de azok nem lesznek jelentősek előreláthatólag. A támogatott programot pénzszűkében,
mi magunk készítettük el, a könyvelőnk bevonásával. A jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, az
adatszolgáltatással, a felhasznált támogatás elszámolásával, a könyvelőnket bízzuk meg, aki eddig is
közreműködésével támogatott bennünket mindenben, mely ehhez a programhoz kapcsolódik. A
számlák hitelesítési költsége mindenképpen valószínűsíthető és elkerülhetetlen plusz költség lesz a
2011/2012 támogatási időszak alatt.
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Ft

Szakemberek átlagfizetése

m2
fı

Épített új kiszolgáló létesítmény

Felújítással érintett
szabadidısportolók száma

EREDMÉNY indikátorok

OUTPUT indikátorok

Kiindulási érték

Dátum:2011-09-15

Az adatszolgáltatás önkéntes, csupán tájékoztató jellegű, a kérelem elbírálását nem befolyásolja.
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Korosztályos

fı

m2

Felújítással érintett kiszolgáló
létesítmény

U13 és alatta

db

Épített új sportcélú ingatlanok száma

Más, …

db

Felújítással érintett sportcélú
ingatlanok száma

Más, …

fı

fı

fı

fı

Mértékegység

Licence-szel rendelkezı edzık száma

Felsıfokú végzettséggel rendelkezı
szakemberek száma
OKJ-s végzettséggel rendelkezı
edzık száma

Teljes szakember állomány

Indikátor megnevezése

Célérték

Változás a bázisév %-ában

5. Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes idıtartamára vonatkoztatva (egyéb indikátor is megadható)21
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Más, …

Nézıszám

fı
fı

U18-19

Felnıtt

helyezés
helyezés

U18-19

Felnıtt
fı

helyezés

U16-17

helyezés

fı

U16-17

U14-15

fı

Mértékegység

U14-15

Dátum:2011-09-15

Korosztályos
eredményesség
változása

Más, ….

sportolók száma:

Indikátor megnevezése

HATÁS indikátorok

Kiindulási érték

Célérték

Változás a bázisév %-ában

Tisztelt Jóváhagyást Végzı 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 ellenırzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) 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.

Egyúttal nyilatkozom arról, hogy a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggı sportfejlesztési program
jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendı igazgatási szolgáltatási
díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendeletben elıírt, a jelen kérelemre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat
megfizettem, amit jelen kérelem benyújtásával egyidejőleg a rendeletben foglaltak szerint elıírt módon igazolok.

Kelt: Debrecen (helység), 2011 (év) szeptember (hó) 15 (nap)

Kérelmezı cégszerő aláírása
P.H.
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6. Csatolt mellékletek listája:
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmezı szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási
szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplı adatairól).
Közjegyzıi aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a
támogatott szervezet vezetıjétıl, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére
jogosult személyektıl is).
Igazolás arról, hogy a kérelmezı szervezet az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §
32. pontja szerint – a bejelentés idıpontjában – köztartozásmentes adózónak minısül, vagy nyilatkozat arról, hogy
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Nyilatkozatok (következı oldal).
A sportfejlesztési program összefoglaló költségvetését.
Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerıs hatósági engedélyek, igazolások.

Kelt: Debrecen (helység), 2011 (év) szeptember (hó) 15 (nap)

Kérelmezı cégszerő aláírása
P.H.
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Alulírott Gellén András (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

22

kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek,
valósak és hitelesek;
tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása
érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
kijelentem, hogy a Kérelmező az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32.
pontja szerint –köztartozásmentes adózónak minősül, és szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban,;
kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt
támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt
kötelezettségeit teljesítette;
kijelentem, hogy a Kérelmezővel szemben a bíróság nem rendelte el a csődeljárást vagy a
sportszervezet felszámolását, továbbá nem áll végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás alatt,
kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint
megszüntetésére eljárás nincs folyamatban,
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.
(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 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
vesz22.
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;
vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról történő elszámolásban személyes adatokkal
szereplő természetes személyektől a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt beszerzem;

a nem kívánt rész törlendő
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10.

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;
11. 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 jóváhagyó-, illetve az Ellenőrző szervezetet;
12. vállalom, hogy a Kérelmező a támogatás felhasználásáról olyan naprakész analitikus
nyilvántartást vezet, amely biztosítja azok teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás
rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez.
13.

tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált
kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a
107/2011 (VI.30) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok
által előírt határidő végéig.

Kelt: Debrecen (helység), 2011. szeptember (hó) 15 (nap).
P.H.
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Kérelmező cégszerű aláírása

