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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Lovasberényi Testedzők Egyesülete

A kérelmező szervezet rövidített neve:
2

Gazdálkodási formakód:

3

Tagsági azonosítószám

A kérelmező jogállása :

Lovasberényi TE
Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

521

Nem jogosult

612
Amatőr

Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Utánpótlás típusa:

Megyei III. oszt. vagy alatta
Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

- nincs -

Férﬁ futsal csapat bajnoki osztálya:

Egyéb

- nincs -

1 9 8 2 0 4 7 3 - 1 - 0 7

Adószám:

5 7 8 0 0 0 8 8 - 1 0 0 1 1 6 2 3 -

Bankszámlaszám:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

(helység)

8 0 9 3
(házszám)

Vörösmarty Mihály u.

Lovasberény
1.

(út, utca)

0620661-3925

lovasberenyite.hu
Telefon:

Honlap:

A levelezési cím eltér a székhely címétől
A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

(helység)

8 0 9 3
(házszám)

Bethlen Gábor u.

Lovasberény
1/b.

(út, utca)
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Csoknyai Pál

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök
E-mail cím: gecs11@t-online.hu

0620661-3925
Mobiltelefonszám:
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Gécs Zoltánné
E-mail cím: gecs11@t-online.hu

06302353751
Mobiltelefonszám:
Sportszervezet alapításának időpontja:

1930-04-09

A kérelmező szervezet milyen kapcsolat ban/együt t működésben van más sport szervezet t el, az öt lát vány-csapat sport t erület én működő
közhasznú alapít vánnyal, vagy okt at ási int ézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújt ani
Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jó váhagyás t vé gz ő s z e rve z e t tö lti ki!
2. Kft e s e té n: 113, Rt. e s e té n: 114, s po rte gye s üle t e s e té n: 521, kö z te s tüle t e s e té n: 549 , alapítvány e s e té n: 56 9 , S po rtis ko la e s e té n: 0 0 0 , D S E 0 0 1
3. S po rts z e rve z e t e s e té n MLS Z tags ági az o no s ító , s po rtis ko la e s e té n pe dig NS I az o no s ító .
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Tárgyi eszköz beruházások/f elújít ások : (Az épít ési beruházással, f elújít ással járó, sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz
beruházás/f elújít ás kérelmet az alábbiakban részlet ezni szükséges!)
Támogatási
időszak

9

Eszköz
jellege

10

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

T.i.

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Üzembe helyezés tervezett
időpontja

Összegzés:

0 Ft
Tervezet t sport célú, nem ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházások, f elújít ások – az épít ési beruházással, f elújít ással járó,
sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházás/f elújít ás kivét elével – ért éke számít ot t alakulása a 2014/15-ös időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

2014/15

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

Egyéb, beruházással, f elújít ással nem érint et t , a sport szervezet ált al használt ingat lanok bemut at ása
Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

3

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)

Helyrajzi
szám

Mérete Használat
jogcíme

1

Bérleti díj
I.v. Ft/óra

2

I.v. M.j.
h.

1. I.v. Igé nybe vé te l (ó ra / hó )
2. I.v. h. Igé nybe ve tt hó napo k s z áma
3. Kic s i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kic s i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő c s . - Edz ő c s arno k
7. Az o n be s z e rz é s e ke t, ame lye ke t a jo gs z abály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls z ámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.
8. A Re nde le t 2. § (1) 9 . po nt s z e rint
9 . IB: Ingatlanho z kapc s o ló dó be ruház ás , IF: ingatlanho z kapc s o ló dó fe lújítás , TEB: ne m ingatlanho z kapc s o ló dó tárgyi e s z kö z be ruház ás , ide ne m é rtve a s po rts z e re ke t, TEF: ne m ingatlanho z kapc s o ló dó
tárgyi e s z kö z fe lújítás
10 . Társ as ági adó ró l é s az o s z talé kadó ró l s z ó ló 19 9 6 . é vi LXXXI tv. 22/C § (4) e a) e b) é s e c ) po ntja s z e rint
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A pályázó sport f ejleszt ési programja:
Sportfejlesztési program
Lovasberény 2750 fő lélekszámú község, Székesfehérvártól 20 km-re a 811 sz. főútvonal mellett található. Innen látható a szemet gyönyörködtető sportcentrum, mely
egyesületünk székhelye, 1 db füves centerpálya (107*68), és 1 db füves edző pálya, valamint a csarnok küzdőtere (31*16). Az egyesület tagjainak összetétele ideális,
mert az utánpótlástól az Öregﬁúkig mindenki képviselteti magát. A Lovasberényi Testedzők Egyesülete 1930-ban alakult, fő támogatónk az Önkormányzat,
pályázatokon több éve részt veszünk (NCA, Wekerle,TAO). Szervezetünk teljes éven át aktívan szerepelteti csapatait a különböző korosztályokban, télen pedig a
teremben szervezünk különböző szabadidős versenyeket, tornákat, a labdarúgás szerelmesei számára.
Az utánpótlás nevelés fontosságát a saját bőrünkön tapasztaljuk meg, mert az Ált. iskolában 6-évig olyan testnevelő dolgozott akit nem érdekelt a labdarúgás sőt
egyetlen labdajáték sem, így a gyerekekkel sem szerettette meg-e sportágakat.
Ma már más a helyzet, mert sikerült helyi NBI labdarúgó múlttal rendelkező „B” licences agilis ﬁatal testnevelő tanárt megnyerni- e nemes cél érdekében, azért hogy
már óvodás kortól heti rendszerességgel foglalkozik gyerekekkel ezáltal megszeretik a labdarúgást, ehhez bevonjuk a szülőket is így nagyobb az esély, hogy később
is folytatják a focit. A siker már látszik, hisz óvoda után egyre több szülő hozza focizni a gyermekét a csarnokba. Az egyesület a szükséges sportszereket biztosítja
számukra. A Bozsik programban tevékenykedő edző most végzi a „ D” licences tanfolyamot így az U7, U9, U11-es csapatok számára a szakszerű munka biztosítja a
fejlődésünket, edző foglalkoztatása a cél, de sajnos a tanfolyamra csak egy főt vettek fel létszám stop miatt, reméljük jövőben bővül a lehetőség. A tervszerű és
szakszerű nevelés eredményeképpen leszögezhetjük a Bozsik program utánpótlása a jövőben biztosított lesz, ezért vállalható az évi 20% létszámnövelés és 10 év
után legalább annyian fociznak mint 30 évvel ezelőtt falusi szinten. A feltételt a jó minőségű pályát az öntözés megoldásával tudjuk biztosítani (kútfúrás). A labdarúgás
népszerűsítésében elengedhetetlen megnyerni az Óvoda, Iskolai nevelőket, testnevelő tanárt és nem utolsósorban a szülőket ezért is szeretnénk sok közös programot
szervezni számukra és ezáltal megszerettetni a labdarúgást, mert így biztosított az egyesület jövője, a labdarúgás felemelkedése, egészséges nemzedék
felnövekvése. Az idén már második alkalommal rendezzük a Családi focinapot, amely már tavaly is nagy sikert aratott.
Amit már évek óta felismertünk, hogy a ﬁatalok felé kell fordulnunk a jövőben kettőzött erővel kell, mert már szemmel látható a folyamat, ugyanis a felnőtt játékosok
közül többen már csak az öregﬁúkban tudják folytatni (sérülések, kor) ezért a felnőtt megye III. csapatunknál beindult a korszakváltás, ezért minél több ﬁatallal kell
megszerettetnünk a labdarúgást, ami komoly feladat, mert a demográﬁai létszámcsökkenés településünkön is tapasztalható. A D licences edzőnk révén az Ovisokat is
beneveztük versenyekre, náluk nincs baj a labdarúgás szeretetével. Az iskolában kevés a gyerek, ezért a Bozsik programra sokszor nehéz kiállítani a csapatainkat,
elég az ha 3-4 játékos lebetegszik már is létszámhiányos kiállást produkál. Ezért is alapvető szükségletünk új igazolások folyamatos növelése mert különben elsorvad
a labdarúgásunk.
A mindennapos testnevelés bevezetése elemi érdeke a társadalomnak mert mostanra sajnos elkényelmesedtek a gyerekek, szükségük van a ﬁzikai állóképesség
javítására, aki jó kondiban van az szívesen focizik, a kövér gyerek nem. A különböző korcsoportoknak télen a teremben, nyáron a füves pályán rendezünk nagy sikerrel
tornákat, melyre a környező településekről hívunk csapatokat, akik a pedig a lehetőségnek nagyon örülnek.
Az együttműködési megállapodásokat megkötöttük a vezetőkkel, amely az óvoda, az iskola, Polgárőrség, Önkormányzat, ahol a felszereléssel segítjük a labdarúgás
népszerűsítését a TAO pályázat segítségével.
Ha működik az Óvodai, Iskolai foci akkor abból lesz U16, U19 utánpótlás is még ha elviszik az ügyesebb játékosainkat is de arra is büszkék lehetünk, mert azt jelenti jól
tevékenykedtünk a labdarúgásért. A tavalyi programunkban vállaltuk, hogy a női labdarúgást is népszerűsítjük, támogatjuk azóta megalakult a szakosztály, 15-20 fő
hölgy rendszeresen edz, Pünkösdre kupát rendezünk részükre, később bajnoki indulás a cél.
Az egyesület már évtizedek óta megszervezi a kispályás labdarúgó tornákat, télen teremben, nyáron füvön, ezt kívánjuk fejleszteni az utánpótlás csapatok részére is.
Mi is azt tapasztaljuk, hogy a helyi felnőtt, illetve Öregﬁúk csapatba még szeretnek focizni, de utánpótlás szinten nagy erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy ki tudjunk
állni egy-egy mérkőzésre, de tudjuk utánpótlás nélkül nincs tovább, nem működik az egyesület, ezért mindent megteszünk a labdarúgás népszerűsítéséért, a
tömegbázis növeléséért ezért dolgozunk. A focit a TAO segítségével mindenki számára elérhetővé tesszük, ez a siker záloga.
A 2012-13 Tao pályázat segítségével biztosítottunk az utánpótlásunk terembérlésért, valamint a sportcsarnokban kapuhálókat és labdafogóhálót cseréltünk, amit az
óvodás és iskolás labdarúgóink használnak. A kinti futballpályákra vásároltunk 3 db alumínium kaput, amit szintén nagyon szeretnek a gyerekek, mert könnyű mozgatni
őket.
A tavalyi Bozsik-Programhoz képest nagy előrelépés történt, mert örömmel nyugtázzuk, hogy D licences szakedző foglalkozik az U7, U9, U11 és már a Bozsikból
felnövő U13 korosztállyal. Ezért a labdarúgás folytonossága biztosított, annak ellenére, hogy nem vagyunk utánpótlás képző szervezet. Az a cél, hogy minden
korosztály számára tudjunk indítani csapatot a Lovasberényi Testedzők Egyesülete neve alatt, ezért vállalható az évi 20%-os létszámnövekedés 10 év után legalább
annyian fociznak majd, mint 30 évvel ezelőtti időkben. A feltételek adottak, magasabb szinten űző labdarúgók is megirigyelhetnék, a jó minőségű pályát, amelyet az
öntözés feltételeinek javításával értük el.
A szakmai munka biztosítéka az is, hogy a Videoton csapatánál dolgozik utánpótlás szakágvezetőként a lovasberényi származású Németh János, valamint a Felcsúti
Puskás Akadémiánál dolgozó Gálos Zoltán utánpótlás edző, akiknek a segítségükre bármikor számíthatunk.
Akire még büszkék vagyunk, hogy Nagy Zsolt korábbi játékosunk már többször bemutatkozott a Felcsúti Puskás Akadémia N.B.I. csapatában.
Fehér Zsolt pedig az N.B.II. Siófok csapatkapitánya. Bontogatja szárnyait Fessler Marcell Puskás Akadémia U13 labdarúgója is.
Ezek az eredmények motiválnak bennünket a még több munkára, mert itt már kézzel fogható eredményeink vannak a TAO segítségével, sokat javultak körülményeink,
de van még hova fejlődnünk. Fő prioritás továbbra az utánpótlás kiszélesítése, növelése, mert ez a jövő.
Lovasberény, 2014.02.22
Sportfejlesztési program
Lovasberény 2750 fő lélekszámú község, Székesfehérvártól 20 km-re a 811 sz. főútvonal mellett található. Innen látható a szemet gyönyörködtető sportcentrum, mely
egyesületünk székhelye, 1 db füves centerpálya (107*68), és 1 db füves edző pálya, valamint a csarnok küzdőtere (31*16). Az egyesület tagjainak összetétele ideális,
mert az utánpótlástól az Öregﬁúkig mindenki képviselteti magát. A Lovasberényi Testedzők Egyesülete 1930-ban alakult, fő támogatónk az Önkormányzat,
pályázatokon több éve részt veszünk (NCA, Wekerle,TAO). Szervezetünk teljes éven át aktívan szerepelteti csapatait a különböző korosztályokban, télen pedig a
teremben szervezünk különböző szabadidős versenyeket, tornákat, a labdarúgás szerelmesei számára.
Az utánpótlás nevelés fontosságát a saját bőrünkön tapasztaljuk meg, mert az Ált. iskolában 6-évig olyan testnevelő dolgozott akit nem érdekelt a labdarúgás sőt
egyetlen labdajáték sem, így a gyerekekkel sem szerettette meg-e sportágakat.
Ma már más a helyzet, mert sikerült helyi NBI labdarúgó múlttal rendelkező „B” licences agilis ﬁatal testnevelő tanárt megnyerni- e nemes cél érdekében, azért hogy
már óvodás kortól heti rendszerességgel foglalkozik gyerekekkel ezáltal megszeretik a labdarúgást, ehhez bevonjuk a szülőket is így nagyobb az esély, hogy később
is folytatják a focit. A siker már látszik, hisz óvoda után egyre több szülő hozza focizni a gyermekét a csarnokba. Az egyesület a szükséges sportszereket biztosítja
számukra. A Bozsik programban tevékenykedő edző most végzi a „ D” licences tanfolyamot így az U7, U9, U11-es csapatok számára a szakszerű munka biztosítja a
fejlődésünket, edző foglalkoztatása a cél, de sajnos a tanfolyamra csak egy főt vettek fel létszám stop miatt, reméljük jövőben bővül a lehetőség. A tervszerű és
szakszerű nevelés eredményeképpen leszögezhetjük a Bozsik program utánpótlása a jövőben biztosított lesz, ezért vállalható az évi 20% létszámnövelés és 10 év
után legalább annyian fociznak mint 30 évvel ezelőtt falusi szinten. A feltételt a jó minőségű pályát az öntözés megoldásával tudjuk biztosítani (kútfúrás). A labdarúgás
népszerűsítésében elengedhetetlen megnyerni az Óvoda, Iskolai nevelőket, testnevelő tanárt és nem utolsósorban a szülőket ezért is szeretnénk sok közös programot
szervezni számukra és ezáltal megszerettetni a labdarúgást, mert így biztosított az egyesület jövője, a labdarúgás felemelkedése, egészséges nemzedék
felnövekvése. Az idén már második alkalommal rendezzük a Családi focinapot, amely már tavaly is nagy sikert aratott.
Amit már évek óta felismertünk, hogy a ﬁatalok felé kell fordulnunk a jövőben kettőzött erővel kell, mert már szemmel látható a folyamat, ugyanis a felnőtt játékosok
közül többen már csak az öregﬁúkban tudják folytatni (sérülések, kor) ezért a felnőtt megye III. csapatunknál beindult a korszakváltás, ezért minél több ﬁatallal kell
megszerettetnünk a labdarúgást, ami komoly feladat, mert a demográﬁai létszámcsökkenés településünkön is tapasztalható. A D licences edzőnk révén az Ovisokat is
beneveztük versenyekre, náluk nincs baj a labdarúgás szeretetével. Az iskolában kevés a gyerek, ezért a Bozsik programra sokszor nehéz kiállítani a csapatainkat,
elég az ha 3-4 játékos lebetegszik már is létszámhiányos kiállást produkál. Ezért is alapvető szükségletünk új igazolások folyamatos növelése mert különben elsorvad
a labdarúgásunk.
A mindennapos testnevelés bevezetése elemi érdeke a társadalomnak mert mostanra sajnos elkényelmesedtek a gyerekek, szükségük van a ﬁzikai állóképesség
javítására, aki jó kondiban van az szívesen focizik, a kövér gyerek nem. A különböző korcsoportoknak télen a teremben, nyáron a füves pályán rendezünk nagy sikerrel
tornákat, melyre a környező településekről hívunk csapatokat, akik a pedig a lehetőségnek nagyon örülnek.
Az együttműködési megállapodásokat megkötöttük a vezetőkkel, amely az óvoda, az iskola, Polgárőrség, Önkormányzat, ahol a felszereléssel segítjük a labdarúgás
népszerűsítését a TAO pályázat segítségével.
Ha működik az Óvodai, Iskolai foci akkor abból lesz U16, U19 utánpótlás is még ha elviszik az ügyesebb játékosainkat is de arra is büszkék lehetünk, mert azt jelenti jól
tevékenykedtünk a labdarúgásért. A tavalyi programunkban vállaltuk, hogy a női labdarúgást is népszerűsítjük, támogatjuk azóta megalakult a szakosztály, 15-20 fő
hölgy rendszeresen edz, Pünkösdre kupát rendezünk részükre, később bajnoki indulás a cél.
Az egyesület már évtizedek óta megszervezi a kispályás labdarúgó tornákat, télen teremben, nyáron füvön, ezt kívánjuk fejleszteni az utánpótlás csapatok részére is.
Mi is azt tapasztaljuk, hogy a helyi felnőtt, illetve Öregﬁúk csapatba még szeretnek focizni, de utánpótlás szinten nagy erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy ki tudjunk
állni egy-egy mérkőzésre, de tudjuk utánpótlás nélkül nincs tovább, nem működik az egyesület, ezért mindent megteszünk a labdarúgás népszerűsítéséért, a
tömegbázis növeléséért ezért dolgozunk. A focit a TAO segítségével mindenki számára elérhetővé tesszük, ez a siker záloga.
A 2012-13 Tao pályázat segítségével biztosítottunk az utánpótlásunk terembérlésért, valamint a sportcsarnokban kapuhálókat és labdafogóhálót cseréltünk, amit az
óvodás és iskolás labdarúgóink használnak. A kinti futballpályákra vásároltunk 3 db alumínium kaput, amit szintén nagyon szeretnek a gyerekek, mert könnyű mozgatni
őket.
A tavalyi Bozsik-Programhoz képest nagy előrelépés történt, mert örömmel nyugtázzuk, hogy D licences szakedző foglalkozik az U7, U9, U11 és már a Bozsikból
felnövő U13 korosztállyal. Ezért a labdarúgás folytonossága biztosított, annak ellenére, hogy nem vagyunk utánpótlás képző szervezet. Az a cél, hogy minden
korosztály számára tudjunk indítani csapatot a Lovasberényi Testedzők Egyesülete neve alatt, ezért vállalható az évi 20%-os létszámnövekedés 10 év után legalább
annyian fociznak majd, mint 30 évvel ezelőtti időkben. A feltételek adottak, magasabb szinten űző labdarúgók is megirigyelhetnék, a jó minőségű pályát, amelyet az
öntözés feltételeinek javításával értük el.
A szakmai munka biztosítéka az is, hogy a Videoton csapatánál dolgozik utánpótlás szakágvezetőként a lovasberényi származású Németh János, valamint a Felcsúti
Puskás Akadémiánál dolgozó Gálos Zoltán utánpótlás edző, akiknek a segítségükre bármikor számíthatunk.
Akire még büszkék vagyunk, hogy Nagy Zsolt korábbi játékosunk már többször bemutatkozott a Felcsúti Puskás Akadémia N.B.I. csapatában.
Fehér Zsolt pedig az N.B.II. Siófok csapatkapitánya. Bontogatja szárnyait Fessler Marcell Puskás Akadémia U13 labdarúgója is.
Ezek az eredmények motiválnak bennünket a még több munkára, mert itt már kézzel fogható eredményeink vannak a TAO segítségével, sokat javultak körülményeink,
de van még hova fejlődnünk. Fő prioritás továbbra az utánpótlás kiszélesítése, növelése, mert ez a jövő.

Lovasberény, 2014.02.22
3

Az egyes projekt ekre igényelt t ámogat ások jogcímenként i összege (azon jogcímeknél, melyekre nem pályázik, kérjük írjon 0-t !)

Jogcímek

Támogatás

Közreműködői díj Önrész

Tevékenységek megvalósításához
szükséges ráfordítás

Sportfejlesztési program
teljes értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának
támogatása összesen:

1 816 347 Ft

0 Ft

201 816 Ft

2 000 000 Ft

2 018 163 Ft

Általános képzéssel összefüggő feladatok
támogatása összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakképzéssel összefüggő feladatok
támogatása összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 816 347 Ft

0 Ft

201 816 Ft

2 000 000 Ft

2 018 163 Ft

Személyi jellegű ráfordítások összesen:

Összegzés:
Összesen:
Közreműködői díjak igénylése

A 2014/2015-ös évadra vonat kozóan a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosít ása alapján a sport polit ikáért f elelős miniszt érium ellenőrző
szervezet részére köt elezően f ordít andó összeg:

18 163 Ft
A program t eljes összevont költ ségvet ése

2013/14-es bajnoki évad

Igényelt támogatás

Közreműködői díj

Önrész

Összesen (Ft)

1 816 347 Ft

18 163 Ft

201 816 Ft

2 018 163 Ft

Igazgat ási szolgált at ás díjai

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

0 Ft

3. A jo gc íme ke t a társ as ági adó ró l é s az o s z talé kadó ró l s z ó ló 19 9 6 . é vi LXXXI. tö rvé ny 22/C. § -a tartalmaz z a. A tö rvé ny a kö ve tke z ő linke n e lé rhe tő : http://ne t.jo gtar.hu/jr/ge n/hje gy_do c .c gi?
do c id=9 9 6 0 0 0 81.TV
4. D e minimis támo gatás ké nt
5. Biz to ns ágte c hnikai c é lú infras truktúra fe jle s z té s re

Ügyiratszám : be/SFP-6030/2014/MLSZ
Ut ánpót lás-nevelésben igazolt csapat ok

2014/15-es bajnoki évad
Korosztály Csapat neve

Csapat szintje 2013/14

Vállalt csapatszám (csak új
esetén) 2014/15

Csapat szintje 2014/15

U13

LOVASBERÉNYI TK

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U11

Lovasberényi TK

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U9

Lovasberényi TK

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U7

Lovasberényi TK

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapat ok
Korosztály Csapat neve

Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évad női és f ut sal csapat ai
Szakosztály Korosztály Csapat neve

Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és f ut sal csapat ok
Szakosztály Korosztály Csapat neve

Csapat szintje
2013/14

Tehet ségbónusz t áblázat
Versenyengedély szám

11. A Re nde le t 2. § (1) 11. po ntja s z e rint

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Ügyiratszám : be/SFP-6030/2014/MLSZ

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 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.

Kelt: Lovasberény

(helység), 2014 (év) 04

(hó) 24

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-6030/2014/MLSZ

Alulírot t Csoknyai Pál, mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől
további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem ﬁzetett
köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság ﬁzetési könnyítést (részletﬁzetés, ﬁzetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező 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 megszűntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a
támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt
köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. 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;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre
bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a
támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint
vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is
beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló
körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a
jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául
szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását
(jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes
írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megﬁzetem,
b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz
beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar
Állam részére megﬁzetem,
c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe
helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú
(különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon

feltüntetett mértékben ingyenesen vagy

kedvezményes áron biztosítom.
d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló
ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának
előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt
pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás,
felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes
elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi
ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás
felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Lovasberény

(helység), 2014 (év) 04

(hó) 24

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-6030/2014/MLSZ
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől,
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).
30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(10 000 Ft)

Igazgatási szolgáltatási díj beﬁzetését igazoló bizonylat.

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.
Egyéb dokumentumok

Kelt: Lovasberény

(helység), 2014 (év) 04

(hó) 24

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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