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A kéíelmező adatai

DVTK Ko§ár|abdá r.o átoh F€lolős§égú Társaság

A kélelmező szervezei ieljes neve

A kérelmező szervezel rövidíteil neve

DWk Ko§árlabda

Á szat§zövet§ég vagy a Magyar Egy€temi_Főisko|ai
vagy a Magyaí Óiák§port sröVetség áhal sz€rv€z€tt

rész| vovó vagy arra indu|á§i i}got szerzett,
sports2övoiség vers€nyr6na'6zelóben
versenyeken lészt v€vő (vagy induási iogol szérzett) §potiszérvezel iogállása]

Hivaiásos spoítszervezot

Kft.

o

Alkalmaz hivatásos sporiolól?

lgen

Gazdákodási loímakod

113

MKosz tag

l9en

Ála l6vonásra a pályázatban igényell
költsagek lekintetében

2339544&2-05

Adószám
Banks!ámlaszám

20461 19_01 294272_001 o0002

1

Önerő biziosítása szomélyi jogcímhez:

o

x| Mindoníajta állami {ónkoímányzaii} íorlástól menles sajál eíő

D

Hitgl

ü

Egyéb Joííás

Óneíő biztosílása tár§yi iogcím hsz:

o

E

Mindenlaita állami (ónkoímányzati) forrástól menles sajál elő

n
-

Hitel
Egyéb íoílá§

Öneló biaosilása képzé§ jogcímhez:

E

Mindéníajie állami (önkolmánr.aii)

D
D

Hitel

o
saiál eíó

íoílástólm€ntes

Egyeb íolrás

Nyjlalkozál !árqyi e§zköz

beruhátrás,

'elúi,tá§

iogclm esetén á

é/inlett in9atlan hasznos,tá§áíól:
'é.llészléssel

Jelen spo.tleileszlési plogram kéíelében6em pályazok ingallan leilesziésre

A káplnE3ó

3z6rv€r€t

sókhelya

kányllószám

3530

közteíúlet neve

Gölgey Artúr

Házszám

19

Kjzterülel jell€e

Utca

Emelet

LépGs6ház
Aj!ó
A kórolírBzó §rérveret lavole.lful

círí€

A levelézésiclm megegyezik a székhely címéVel

a

kányíiószám

3530

köaerúlel neve

Görgey Anúr

Kózteíúlet iellege

Házszám

19

Épülgt
Ernelel

Lépcsóhá!

Aió

E-ma cím

Honlap

A kópviaéló adaloi
A kéíehezó hivatalos képvi§slójánek neve

szabó Tamás

Akórelmező hiv,átalo§ kópvi§dójének beosáása

úgyvezeiö

Mobjlte'eíonszám

(rpc§olatlartó noy6

E-majl cjrr

E-mailcim

Beínáih Mónika
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Létesitrnényneve Léle§ítmenytulaidonosa

Léle§itmébyüzemeltélóje

MiskolciVá.o§ispoítcsarnok

Miskolcasponc€ntíUm

Mi§kolc Városi szabadadóközpont

B€zevi§zysza|kózépisko|a

MMJV

Mi§kolci Szabópzé§i centíUm

A kélolmezó szeív€zel

megalakulásának

Felk, és Vor§enyezleté§
6

Felkészíllés

idópo.,tia: 2011 0&17

Atevékenysegénekmegkgzdésónekidőponlja:

2011-06-17

A jogelód szeryezet neve (amennyiben leleváns):

M€qalak]lásanak

idóponlja (am€nnyib€n

201B-1 1-1 9 09:59

íel§váns):
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vagyoni hélyzel, lgenyelt tamo9atas össrevont bemutatása

2l}l7

2016

12 MFr

MFt

]2 inFt

Önkolmányzail támoqalás

12

Álam,lámogalás

0 MFt

sajál bevélel ípl,: tagdij, iegyb9vélel)

1o0

Láwány-csapalspon Émooálá§ból §záímazó bovélel

60MFl

Egyéb támogátás

0 MFt

0 MFl

0

ósczesen

172 tf,Ft

182 MFt

182

Működósi

köli§égek (lezsj)

]00 MFl

MFl

,122

MFt

122

MFl

MFl

122

MFl

MFl

23 MFt

MFi

12 MFt

13 MFt
12 MFt

9

MFl

1o MFt

Egyéb, másnova nem sorolhaló kiadá§ok

5

MFt

5 MFt

összesen

t72 MFl

2018,1 1-19 09:59

MFt

24 MFl

lgénybe votl §zolgállalás

Múkódési költ§égék (rezsi}

t0o MFt

24 l\,lFt
12

íor(iítctt ö§sze9

MFt

0

7D

Anyagköltség

Utánpódá§la

MFl

2Á16

Kiadá§
Személyi {bér és béíjelleg0 +járulékai)

0

í 73 MF1

174

5] MFl

52 MFl

25 MFl

23 MFt

MFl
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MeIy iogoímekre adia bo a kérelm€t?

Kériük a "Beadós" oszlopban jélijlie be,

l,togy mely

iogcimekre ádia b6 kéíélírÉt.

személyi iellegú láíordítások
Tálgyi eszköz b€ruházá§,
E]ólinenszirozott (n€m
Tárgyi €§Zköz

íelúiílás

ingadan)

0Ft

beruházá§, feh]iltá§

El6ínansziíozott (ingatlani
Táloyi e§zkóz beluházá§,
U!ófinans2Ilozon

0Ft

íelúj|lás

Ulánpóüás-névélésleladatainaktamogalá

a

]3 788 799 Fl

275 000 Fl

Bíutló (elkübnítetlen kezelt)

Áhlános képzés

D

0Ft

0Ft

Bruttó (elkúlónitetten kezelt]

szakkápzés

ú

0Fl

0Ft

0Fl

0Ft

s

Brottó (elkülönítetten kez6lt)

Kjzíeműkódói díi

2018-1 1-19 09:59
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szeív6z9t 2018/1g_es iámogálási idósz5kía vonatkozó spoftíeibga&i plogramját a2 áIábbi bonlásban:

H9lyzetrbmré9, léiesítfiÉnyleltáélelq Yalamlni a spoltszeNeaetir{Pnt€gl

helyrerének bemutrti9a

A dl5§gyóll nói ko§árlabdáá§
történele a2 ] 940_es évekig nyúlik vissza, város a DKSK er€dményeinek (többs2öós krpagyóaes, bajnoki ezÜst és bronzémes,
lolyamaios Boncholti Kupa maicl ÉuíópaKupa szelepl6) haláúía a 90-es években elnyerie a "Kosfulabdázás Yáíosa" címet'l3. A c§apat 2007-b€n anyagi ptot émák
mian jogutód nélkúl meoszűnt, és íelnótt n6i kosáílabda a Miskolci városj sponiskola sc keíéleinbelül Vegotiált a má§odik Vona]ban. 20ll-ben azonban váíosi
ó§szelooással megalakult egy új klub, amelyik az MKosz e|nökségónek határozata alapiin úira ólvonalbeli §§apatot indílhaiofi a női magyar bajnokúg legiels6
oszlályában, Az a!óla elteh évekbBn a csapal íolyamato§an aZ elsó oszlályban szelepgll, löbbek közótl bajnokl ezústéímelás Magyar KUpa győz6lme1 is szerz6fi, és

minden évben szerepela F|BA Euópa Ki]pában is. ahol 2016"ban a l3giobb négy kjzé jutotl, 2013-ban a csapat a hagyományokal követve újra csatlakozotl a DWKhoz, és azóla Aluinvent DVTK Miskolc náv6n sz6íepal.

lngatlan beruházá3 a36tén anna* lndokoltsága, cólF é3 9zakíml tartalmr é9 megv.loíJlá5án.k ütsm6zé.o
Jelen spoítíejleszté§i program kereiében nem párázunk ingallan lejlesztésre-

A p.olekt idótartama,
J€len

lll

proj6klünk a 201€ll!g-es

a

proFkt-leyék9ny3ígEk üt9mleívé

szezonía szól, 6z€n idószak elatl valósulm€g.

A §portíelegrté§i progr.m §zak§zöyétségi strató§iához vaíó vlszonyának aégzldeé9c, vrlrminl a korábban bgadoü §poníeneszté3i
program és a
§poltf9sésrú&l pfogtam közti kapcaolal b€mgtalá9a (amennyib€n van)
'e|en
fejlesztési progíamunk
telies mérlékben illeszkedik az MKosz §líaiágiai céljaihoz és áz elózó éves siíalégiánkhoz |s. célunk, ho§y Kubunk hazaiés a
nemzelközi eredményességének folyamatos lennianása melleit lehel6seget biaosílsunk a DVTK Kosárlábda ÁkadómiáróI kikerüló iehetségek első oszlályban
tórténő b€mulalkozá§ára
annak óldekóbgn, hogy közóptávon a magyal nóikosá óda váloqatott eíedményességéhezis hozzá ludjunkjárulni, Ezén íiataljálákosok
megfoleló szjniű vors€nyoáglóse éídekébena iunioí korból kikerúlő jáiékosainkal az Arnatór NBben szeíop€iotjúk saiát má9odik számú c§apatunkban. Az
utánpódás ós mejdeír a folnótl Váogalotl számála tö énő lolkószilés mellett tonlos cél, hogy á magyfi nemzeti bejnokságban minél több a régióból kikerlló játékos
szeíepeljen, akik ezidájg Valós ki{Utási lehélóség hiányában íela(llák a veís€nysze.ü sportolást még a íelnó§ kor elérése e6tt,ldeális eseben és loínényeink szeíinl
egy évljzed múfua a dió9gyóri íelnőtt kosárlabda c§ápal keretének 6G7O7eát saiát névelésújálékosaink alkotják majd ós a ngmzeti Válogaloltba. is legalább 3-4
dió§gyóri nevélésúiátékos szeíep€l mai' lolyamatosán,

spo

A §portiBrbsulá§i program lehetsége§ táísrdllmi é5 g.zdE§igi hdás8i (kal|önös
e|ónyók és a figyebmbe v€andó kockáialok megielöka9e

bkiniettel azok klóbéBi réali.álódfuár.},

a

várt

spoítíejl€§aési pro€íamiJnk máí róVid táVon l6helóvó loszi, hogy a tómegspori j€ll€gű képzó§s€l 6ló96d6ll€n, komolyabb szakmai munkára és a versenysportra való
lolkészitésrevágyó teh6t§óg9s ko§árláMázók n€ hagyjanak f6l á spoítoIásÉal, han6m lovábbía is a spoílág belkéin belúl laílsuk őket, leholős€§et
adva az Ámatől
N&ben tóílénő szeíeplés.e és a ,negteleló minősé§ú edzésmunkára, A teljes megyei llánpótlás késóbbi béintggíáá6a Ulán á p.oglam haláÉE á tglier régióía
kisuoárzik maií, mivel az utánpóilásba b€lépók számáía példaképkéntlesznek bemulathalók arok a sportolólq aki már az Amatőr N&s va§y akár a
csapatban
júnak ]átéklehelóséghez. Az Eulópa Klpal Európa Liga szeleplé§ él§ódlégé§ táísadalíni hatása, hogy a íégióban nagyobb íigyetem háílrlmaij a sporlágunkra,
'elnólt
ami
növelni íogia a kosáílabda isrneítségél é§ az utánpótlásba Jel€nlkezők létszámát is. A program tiirsadalmi halá§a, hogy tehei6ége§ gy€rm€kekkél
loglalkozó gdzók
anyagi m€9becsűlése n6. anyagiokokbó| nem kényszerülnek a páya elhagyására így §zakiudásuk hosszú távon is a kosárlabdázás érdekéb€n tud hasznosulni, A
spo(á8bán maredó leánygyermék€k lovánbi magas szintű spórtolása biziositható.
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§zemélyi i€llegű íáfoídítá§ok

Támogalott

Pozició

Munkáiratói
{Ft]hó)

végzell§é Adózás Havi
g
módia munxa,

Kit,

FéJ§óíokúEKHoí

12

1 200 000

'60

járulékok

hó

Fl

oKJ

EKHo1

]60

9

612 000 Fl

KózóNokú

EKHO1

8o

12

31o oo0

Kózéplokú Mogbízá§i

80

Felsólokú

EKHo2

80

oK,

EKHo1

160

spoítszake.

Félsőlokú EKHó1

8o
800

10
]0
]0
lo
73

21o ooo

Fl

133 000

Fl

Évadra iuló áíordítás

összesen (Ft)

6 705 000

Fl

Fl

62 ooo

Fl

4 464 0oo Ft

220 000 Fl

70 000

Fl

2 900 000 F1

200 000 Fl

60 000 Ft

Fl

170 00o

Fl

40 000

600 000

Fl

12o 000

3312 0o0 Ft

Fl

725 000 Ft

vezetóed26

A pozlcjó b€löhése

faltétlenül szükségss a sikgrgs hazai, és nemzelközi

szglépléshez.

másodBdző

A pozíció b6töll&6

leltótlénül szúkséoesa sik6r9§ hazai- és nemz€liözi

6zsr6plósh6z.

teehnikai v€z€lő

A pozíció betófié§e feltódónül §zükéoés a sikeres hazai- ó§ nomzolközi

szeredéshez.

buszsoíór

A pozícó b€tó|lése teltédenül szükséges a sikeres hazai e§ nemzelközi

szeí€pléshez.

Apozició betöhése j9ltóllgnill

sreíopléshez.

szikéqes

a §ikeíes hazaj, és nemzetközi

masszór

A pozició betóíé§e íeltétlenül szúk§éges a sikeíé§ hazai és nemzelkózi szereplé§hez.

szakmaiigazgató

A pozíció bélöltáse feltéienül szúk§égé§ a sikele§ hazai- és nemzeikózi §zereplé§hez,

2 600 000

Fi

2 100 000 Ft

7 200 000 Ft
43 249 000 Ft

Kó.vetléó lámogalás
21 309 804 F1

201 B-1

1

-1

9 09;59

219 392 Fl

4]0 000 F!

2] 939 196 Ft
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Táígyi e§zköz bef uházásoklíelúiitá§ok

Kateqória

(F0
lelúlllasiéÉék

300 000 Fl

300 000 Ft

Laplop

számweli törvény szerintl
egyéb taígyi e§zköz

beíuházás

Spone§zkö?]sportíelszelelés

segédeszkóz

Dobó
"Gameshol Melhod"
vagy ézzel egyenéílékü

db

50 000

Fl

20o oo0 Fl

500 000 Ft

20t8/19 évad . Tárgyi beruházások részletes indoklli,§a

Tá€
l a€yil

eszxoz rÉlrtovézéré
eszkór
lrE9n6veze!€
Mélkózések elemzése, tainikai valiácók meqioleniiése.

Laptop
Dobó s€gé.íes.köz
e2.z6l

ogyenértókj

"Gameshol Method" vagy

Körvetlen táírrogatá3

Ell. §rgir. íl2.

348 943 Fl

3525Ft

2018-1 1-19 09:59

Á pas5zoló hálók éó kosárhbda gyúlű §zúkílók a vezeló eóZónk kérésére,az edzésmunka halékonyságának
eló§egitésé.e keíühek be a pályázalunkba,

dl' Köl
oFl

ÓnÉ§z (Fl)
352 467 Fl

151 057

Fl

Telie§
5o0 000 Fi

5o3 525 F1
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Tárgyi eszköz berUházásokíelúiitások
Fol,ITos' Felhiv|uk a spo.t§zervoz.tek
hooy amonnylbon á 3portíeil..ztósl píogr.mruk tÉsát kópézl épílá§l ong€dóly kölébs náEyi
'igyeknét,
63zköz b6íuháás, í€lúiítfu, abb.n .z es9tb€
n előzote§€n Yegyék lel a kapcsolatol a llagyal Ko3fulrbdáók o6á§os s:övot6ógéYel, mivel az eddig
itleg3zokott 6liáfiá5tól dtéóen l€3z lch.tósóg ! proglam beküldfuérel

E

E6zó sFP íolytatása?

Beruházá§,
íélújitás

Kale.
9ória

lédezétl
(év.

kerdete

Beruhá!ás. Há§halaiba U,
lelúiirá§
váellérvéz€lt í.

léwézelt
beíeiezéseiév,

E.

Térvé2€lt beruháösl

k.

0Fi
l§ttBrle§§€

röviden az 6ló2ó lngatlaníBil9§atés tényege9 tartalmi glemeit

Lét8z]k,e haímadik szemóly állal bizlosílhaió ha§onló iníraslruklúraa Vonzásköíz6tben?
Az égyes beíuházási prcjektgk Valamsayikének érték6a 1o Ínillió Ft-ol meqhaladja?
Nem

&cd
fi
Előí,

0 Ft

oFt

0Ft

0Ft

Utól.

0 Ft

0Ft

oFt

0Fl

. l(özBtien

rllrcgatá§

20'l8-1 1-19 09:59

Ell. §zerv.

dii

íiz.

Köa€múkódói

dij

Telies

iámo§atás
{Fl]

Ónrcsz
{F0

Elgzáínolandó
összeg

Telies .áfofilítás
{F1)
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Utánpótlás-nevelésben re§ztvevó játéko§ok

D

csak aZ

MKosz B33-as bajnokságba nevezünk

Koro§zlálY ve§enyengedéllyel íenílelkezók száma 2017!2018
Előző

§zezon

t3lvedátá

U9

Eló?ó

gzozon

Bainoftságban saerepló csapatok

tsainokság |egmaggsabb szint|e
(i€l€nle§i
szezon 2018 2019)

Jelenlé§i

lényadála

o

0

U11

16

15

l

U12

0

o

0

U14

0

0

0

U16

0

0

U18

o

5

0

U20

0

5

(l

U23

15

9

U25

0

0

0

Ósszesen

3l

34

11

2018-1 1-19 09:59

száína

országos
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UünpótIá§-nevelé8 ráíordílá§ai

,20 000 Fi

Fl

Tápláék ki€gó§:il6

izotóniás ilal

lileí

30

4 000

TápláIék kieqészító

tehéíje

dóbo2

20

14 00o Ft

Tápláék ki€gész'lo

multivilamin

zEo o0o Ft

Fl

108 000

Ft

Táplálék ki§gósuítő

4 500 Ft

270 000

Fl

Tlápláék kiegó§zíló

5 000

Fl

200 o00 Ft

2 000

Ft

60 000 Fl

3 000

Gyógygzel

Gyógyszer

izolóniás ilal

A sporlolók Vilamin ós á§Ványi ányaq póllása edzés és mórkózés kózbon,
HozzáiáíUl a soortolóink izorntómeqének növekedé§éhez és l€nnláításáho?,

'ehérje
A megíelelő arányú viteminok í€ltéllenúl szük§égesek a szewezet lunkcóinak normáis működéséh€z,
A lehéíiékalkolóélemei, igy hozzájárulnakaz ii§zta izomlömeg

nóVekedéséhez-

kleatinok

Növeli sponobink iizjkai telje§ílínényéta róvid, §olozatos és nagy jntenzltású térhelés solán.

Gyógyszeí

Fáidalomcsillapító, gyulladás§sókkentó

és göícsoldó készítményekkelíendszéí€sen ellátjuk sponolóinkat.

B§rehnarlilól

ellélé§ vagy
küliöldl
kóllség

Fl

!

sporteszkóz, spoatíel§zerglés beszoÉós€

1 000 000

Gyó§yszelek, diagnoszikai eszkózök

1

személygzállílási kön§égek

600 000 Ft

n

Nevezési köhségek

50 000 Ft

D

Rendezési. íe|készílósi, kópzesi kóllség€k

300 000 Ft

Vers6ny ésiáIékengedályékkiállilásának köhségei

20 000

spoítlgl6silmény, sportpálva be,let diia

3 o0o 000

Felkészítéssel,edzóiáborozlaiással és versenyezlétés§el kózvedenúl összo|üggó
A prcgramban íésavevö spoítszakemberek szeín élyl jelle§ű íáloldiiásal

Logisztil€i

kóltségek (csak béílet)- kivéVe személygépkocsi és motoíkerékpáí

összcsen

2018-1

1

szálás és étkezés kóhsége

o38 000 Ft

Fi

500 000 Fl
8 400 000

Fl

n

l

0F1
14

_19 09:59

Fl

t08lx)o Ft
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Aliogc,m m€gneveué§e
spodl€jbsaósi

plogram végr€hajlá§ához

spoíteszkóz, sportíelsz€relés beszoízése

A

si/emélysiáljílá§i kóhsé§ek

A §po.tíejleszlé§i píooíam vÉgíehailásához

NeVezés] kól!ségék

A §portléilesrési prográm végrehailá§ához
szúk§éges.

Bende.ési, í€ljészílési, képzési kólbégek

A spoítíejlevté§i pro§ram végrehajtásahoz
sZÜkséges,

versony- €s jal€k€íg6délyék

A sportíejlesziési program VéO.§haíá§áhOz
szúkséges-

spo

szük§éqes.

szúkséo€s.

ktáIlIlásának kóltsegel

A sporlíéilesaésipíogram Végrehailásához

étesílmény, spoílpálya bérleti díja

A sporríeíesaési proqram véqrehailásához

és versenyéadésselközvetlenül ó§széíúggó szállás é§ élk6zé§

Félkészítéssél,
edzóláboroaatá§sal

A plogramban íészlvevő spo.tszakemberek

Tétel

szÜkséges,

szúkséges,

A spo(feileszlési píogram végrehailásahoz

személyi iellegű ráíordílásai

szüksé9e§

Egyseqaí

Mennyisegiegyse9

lndoklás

Felkészítés,edrőráboíoztatás

Pozíció

Nózvetloí tármoatár
13 375

91l Ft

2018-1 1-19 09:59

-

Külíöldi lorna/edzótábor ré§zletes |eiíása (koroszlaly, létsrárír helyszin, ídőtartam, €y§égárak,

Véqzellse9

lndoklás

Ell. szerV. liz. dij
]37 888 Fl

ö§s.kdt§óg)

Telies lámogará§
275 gDo Fl

13 788 799

Ft

(Ft)

Ónrész (Fl)

, 532 089

Fl

,5 1a3 o0o Ft

]5 320 888 Fl

11
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Álialános Képzé§

Allalános
kePles
.";;;,.;.*

Kó8rett6§

Képzesben ,észlvevok Egyeb
otlálok váóalo
oKálok
lolYo
varhalo utazási es
Ulerási €§
Járhato
száIlas költséqei (Ft) köllségék
száIlás köli§égei
szeftélyi
(FD
(F0
kólt§égei(Ft)

támogatás B1.sréw. ítz. dq

oFt

201 8-1 1 19 09:59

oFt

Kózr€nürködói

oFl

üi

Teu€. tátnogrtás

oFl

(Ft}

Amonizáció

{Ft)

Tanácsadói
szolgallatá§ok
(Fl)

költsag€i
(Fi)

ÖnÉq, (Ft} E!3ásrelrndó ó33269 T.l|o. niío'dítfu(Fl}

oFl

oFl

oFl

12l25
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Szakképzés

szakéPzés onalók

megnevezese

2ol8/19 évad . Tervezett ös9.e§

(özv9tlgn

tálno§átáé

1 -1

9 09:59

ósszesen

költség€j
(Ft)

s.alkörzé§ költg€

Gtl. §rew. liz.

ol-t

oFl

201 8-1

l(ópuésben

váíhatö
személyi
költs€oel(Ft)

alakllá§€

d4 Köd€íl.ltödót.tíl
oFl

Tell€.láltEgiti3

oFl

(Fí}

Ó".e*.

oFt

{n} a.x"."t!ndó &.z§9
oFl

T.li,! á'o'dfrás

{Ft)

oFl

13
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versenyozlelés

Joqcím
á

baFolságban valo réslvélel di|a, vaIaminl

a v9rs€ny6áslé§66l

a velseny.

Térvézetl

0Ft

mákózes nevezésidíia

_ ideérlve bííók, jálókvezétók, §zöVe!§égi

ellenóíók, verseny'slügyelők kúldésev6| és íetrct€lkezésre

állá§ával-

0 Ft

kapcsolatos kóIt.ég€k
o

tagsá§idÍi

0Ft

a páIyahilélé§lles dija
a vers€ny€rg€oelyek,

a, igázólásból,

,:,

lálékengedélyek kiállilásának

átigazolá§bóla §zövélség

íelé

dÍF

0Fl
0 Ft
o Ft

összesen
lndokiás

Közvellentámogalás

Ell.

0Ft

201 8-1

1

-1

9 09:59

14
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ilely iogciír€kré 6zámol közremúködói

8

o
E

köfuéggt?

!

Táígyj eszköz (nem ingatlan) elóíinenszlrozott beíUházás E Táígyi €szköz (ingatlan) elólinanszírozon beruházás
személyijellegó láloldítás
Táígyi eszköz utófinan§zílozo{ beíuhrás E t tánpólla§-nevelé§ lejlesaése Ü Átalános kópzé§ l6il6szlése a szakkápzés í€ileszlése
Velsényea6lés leilesztése

Kötí€múködói

köhsé§ek

ir.xl§úm *örleííL dü

685 000

439 076 Fl

219 392

Fl

629 392 Ft

275 790 Fl

l37 888 Ft

412 888 Ft

Fi

1 o42 2aa Ft

Kőzíémúkódó által végzéltíéládatok leirá§a
Kapcaoti,dó |q§cirn
személyjiéllegú

sport éilésulésiprogram mégtérvezése, lélhasznáások nyilvántartásá, él§zámolá§ok elkészítése,

Utánp{íflá§.ngvglás

sponí€jlesztési p.ogíam m9glerv6zés€,

201 8-1

1

-1

9 09 ]59

lelhasználások nyilvántarlása, el§zámolá§ok

elkószitá§€.

,l5 l 25
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1

Ti§zlelt Jóváhágyásl Vógzó szerv€zetl

A lálsaságl adóíól és az osztalékadóról szóló 1996. éVi Lxxxt.löNóny zzc, §. illélve á látvány-csaPal§porl támogalásál binosilo iámooalási €áZolás
kiállllásáíól, íolhasználásálól, a támogalás elszámolá§ának
§ (l ) békézdése,továbbá a2 áláláno§

lenti sportl€jl€sziési

KeI:

Miskolc,20ia

közigá2galási

é§ ellenólzé§ónek,

valaminl vi§szaíizotósénék szabálya]lól szóló 107/20l1, (Vl, 30) Kolrn, íendslet 4,

íendartásról szóló 2016, éVi cL, lóruény (a lovábbiakban; Á*l.) 35, § (1) bekezdé§e alapján kéíem,hogy a

proglamol jóváhagyni szív€sk€djensk

]]

2018-1 1-19 09:59
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Nyiblko.at 2
Aulílón szabó Támás (hivelálo§ kápvtséló n€ve), mnt á Kéíelmezó képviselóie,

1,

2,
3.

4,
5,
6,
7,

8,
9.

kijel€ni€m,
ho9y a kéíelemb€n
adatok, jnlormációk & dokumentufiok lolj€s kódek, vaósak é3 hil6l6s6k;
'oglalt vógzó szolv€zgl a spoítiejleszlési proglam olbilálása érdokóbon a Kérelmezőtől továbbiádálokál
ludomásul veszom, hogy ajóVáhagyást

kérh€ti

tudomá§ulve§zem, hogy a irváhagyásl v€ző §zervezel a kérelem b6é €zésélól számllotl lm napon belúl hoz dönlésl. A 107/2011, ivl,30,) Kolm,
rendelelben meghaláíozon sportleilesztési píogram módosílására, illeive meghosszabbítá§ára nányuló kélelem ehkálásá.a nyiNa őló úgyinlézési
haláridó 60 nep Tudomá§]l Veszem, hooy a Sporlszeívezelet az Áir, 43, § (3) bekezdés d) ponlja, valaminl a 80. § (?) o) ponUa alaPián ném illétimégá
kéíelm€zetl iog gyakorlása. ha a s2akszóVelség a l€nli halárijób€n nem hoz dóntésl,
klielenlem, ho9y a Kéíelmgzónek az államhaztarlá§ Mímoly akendszeíével szemben esedékéssó vált, é3 mgg nem lizelefi kÖaarlozása ninc§. vagy aíía
az illelékos hatóság fizetési könnyítési (révlet izeié§, íiz6té§i hala§áás) engedélyezetti
kiieientem, hogy a Kóíelmozó a2 államházariá§ akéndszergiből ]ullatotl ó§ máí lez&t támogatásokkal megleleló módon el§zámoll. a lámogalá§okra
vonatkozó §zerzódésekben vá ah kölelezeti§égeittolÉ§itelte;

veszem. hoqy nem hagyható jóvá a spoílíejl€szlési píogram, ha az ellenőrzó sz9ívez6t a spol,tszeNezel koíábbi lámogalási idöszaka
vonatkozó lezá lávány,csepál§port ámogáás elszámölá§ával ós§zelúggé§b€n vis§zafizelé§i kólelezetlségél állapítotl ííg0, és e xélelmezó aa bázolt módon - nem ioljásilott€i
tudomásul Vsszem. hogy a sponfejleszié§ progíam jóváhagyásál kóvelóen nem állilható ki a Tao, tv- 22,c. §, illelve 24./A, § szerinti igazolás, ha a
spo(szeNezet a korábbi támogalág idószakía vonalkozó lezá( látvány-csapalspoít lámo€atás elszámolásával ósszeíúOgésbenáz ellen6rzó szervezel
álial meghalározolt vlsszaíizolósi kötelezetlségének - igauolt módon - í6m t6ll6l€g9t]
tudomá§ul

kiielenl€m, hogy a Xérglmézó végol§zámolá§i eljárá§ a]atl flem áll, ell€ne csóé, l€lszámolási-, lllelvo e0yéb, a mégszúnl€téEéí€ irányuló. jogszabályban
meohatáíozoti eüárás nincs folyamalban, é§ vli]lalom, ho§y haladéktalanul bejeleniem, aménnyiben a lámogalá§ írólarláma alatl ilyon eljáíá§ induli

hozz4árulok ahhoz, hogy

a

Ké.elmezó adószámál a ióváhagyást Végzó szervezot é§
m€glsm€léséhez:

teljesítósg, illeijleg az adósúg bel6veike2ése lényének és összegén€k

a Magyaí Államkincsláí

10. hozzáiárulok ahhoz, hogy a Magyar Ábmk,ncsláí áral múhödel€n monnoíing r€ndszerben
meghalálozotl jogosufták, valamint az Állami számvgvószek, a Koímányzall Ell€nólzé9
támogal&ok nifuántaíiásában órintglt §zervek hozzáíéíjenek:

lelhas?nálja a lejárt kóztarlozások

nyilvánlartotl oánylói adatgínhoz

a

jog§zábályban

Hivata], a Nemzelga?dasági Minisaárium és a csekély összegú

11.

kijelentem. hogy e Kéíslm€zó mgglelel a r€ndszet! munkaügyi kapcsoláloknak az államháztarlásíól §zóló 2011. évl cxcv, tórvényben megíogalmazoll
kóvételmóny€in€]!
és a §z€ívorel - ennek igazolása céliából szükséges - adatail réndelkézéslgboa§átomi

12,

luclomásul veszem, ho§y a kérelem aóatai nyilvánosBá§rá hozhalók (a Kéíehezó neve, a iámogalás típu§a, étja, valaminl a lámooatás összege az
EMMl, a ióváhagyá§l végzó szeívezei, és az ellenórzó szervezel honlapián közzótéleke keíúlhel):
hozzá]árulok a Kérelmező adalainak a ióváhagyó szervezet. továbbá az ell€nórzó szervezei állali ke2e|é§éhez. yalami vállalom, hogy a személye§
adala,l kezeléséíeszóló 6n9edélyl a beadványarnban szglepló le.mészéies személyeklólis beszerzom;

]3,
14.
1

5,

hozzájárulok. hogy a kélelemmel óíinlett s?omólyek, a kórelemben szsrepló és íáiuk vonátkozó edatok tékintelébsn á ióváhagyásl végzó, va§y a2
ellen6ízó szeruezet által kezell adatokal kúlön b€lé€gy€zés
nélkúlmegism€rh€ssék;
kij€|entem, hogy aménnyiben a spoílszorv6zel díiázá§ €ll€nób€n
sportolót toolalkozlat. a kérBl€mhez íenclszeresíl€tt nyilalko2alol a spor|ok5tól kapotl
adalok alapján ó§ e Tao lv, 4. § 4oa, pontja
tenem m69:

vélelével
16, kólelezeíségel vá]lalok aíía. hogy a ielen'igyelemb€
kéíolemben
közöll báíínilyen adálban, tényben, illelve á l&nogatást beíolyásoló körülményben

17,

b€álló

vátozásíól haladéKa]anu|. de legkésóbb aiogszabályban íoglal haárirón b€lúl iíásban ért€sil€m ajóváha§yó-, illetve az ellenórzó szervezet€li
amennyiben az épílésiengsd€vhez kótótl tárgyi6szköz b€ruháás, íelúiitás sporlcélú ingatlanía iláí]yul. úgy vállalonr, hogy
a, a beíUhárá§ územbe helyezésétkóvetó legalább a iogszabál}óan m€hatálozoit idószakban az adókedvezmény alapláUl saolglíió b€íuházás
réVénüzembe helyezeí ingat]an spodólú, €lsód|€ggsen
piaci alapon lörlénó haszno§íiásál üogszabályban meghaiálozott kivélellel) íennlaíom,
valámint, airgszabáyban meohalározott es6lb€n - b€nylJjtom a sporicólú ingailan tulajdono§ának elózetes írásbeli hozzájáluláúl arról, hogy erí€
az idótanamra a Magyaí Allam javára az inoaían-nyilvántanásba az ioényb€ ven adókedv6zmóny mé.tékéigjelzá|oqlog kalül bojegyzósre, amely

b,

c,
d.

e.

l,

bejegyzés kóltségének 8ll€nóriékót

megliz€t€m.

eló niíno9atá§ igazolás kiállMsát köveló éVben kezdódő lámooalási uószáklól számíloit 4,
lámogalási idószak vgqóD kóveló 4- év véOáig a tálgyi e§zköz beíUházást územbe hetyez€m, gllenkezó es€iben a támogatá§ é§ annak iegybánk,
alapkamaiial nöVeli ósszegét Magyár Allam rószór6 msgíjzelem,
az adott láígyi eszköz beruháá§ía vooatkozó,

a béruházás územbe he|yezésel kóveló le§alább 15 évben az adókedvezmény alapjá]l szolgáló beruhá2ás lévén ú2embe helyezell sporlcélú
ln0atlant iskolái és diákspolt események, szabadi&isporl események ós más, közósslioi ólú (kú!ónösen: kulluíális, turisaikai) essmények
lebonyolílása céljábóla jogszabávban mághalálozoll mértékb€n ingyonos€n

vagy kedvezménye3 áíon biaosílom,
bérelt vagy más jogcimen nasznáh. nem a lálvány,csapalsportban múköd6 hivalásos sponszerve.et tulajdonában álló ingatlan eselén a sportcélú
ingallant piaciáron bórolem vagy másjogcímsn használom,

a j€l€nértékén lega]ább 5 milló íoíntéílékíl
táígyi e§zköz felúiilás es6lón a támogatásból megvalósuló lelújitásl leoalább 5 éViq az eledeli
rendoltelésének m6gtel6kén hasznosítom, valaminl b€nyúilom a spoílélútngal|an lulajdonosrinsk 6ló2eles irásb€li hoz?áiáíulá§ái áról, hogy eré

az dótartamía a Magyaí Albm iavára az ingatlan-nyifuántartásba az igénybe ven adókedv€zmény mértéké€ jelzálogiog krúl bdegyzésí€,
ielenórtékén legalább ]0 mil|ió loini értekú táígyieszköz beruházás, íelújitás esetén a sporlcélúingaíaniejleszlésí€ nyíll pályázatot írok ki, és a
pályázali eljálás eí9dmény6alapján nyeítes szémóllyelkóiók szer26.1é§l a !áígyieszköz beíúháZás, íelújításmogvalósilásáía,

18- vállalom, hogy a támogatás lelhasználásálól olyan analitiküs nyilvántarlá§t v€zgtsk,

19.

amev bizlositja a lámogalások lolies élkolöníiésél,és hozzáiáílla
támo9alás rendeltetésszerú íélhasználá§ának ]oq§zabályban me§hatálozotl §zervek áháliellenól2é3óh€zi
tudomá§ul veszem, hogy a lámogálás €lszámolá§a §oíán csak bizonylaltal dokumentáll kiadások számolhalóak el, a lámogalás ígtha§ználása során
kelelkezetl bizonyialokkal a lálvány-csapatspoít lámogalá§át biztositó támogalási igazolás kiállílásáról. felhasznáásá.ól, a lámogálás elszámolásának és
ellenólzésének, valaminl visszalizetésenek szabályallól szólo 107/2011. (Vl 30,) r\orm, lendeletben
szerinl elszámolok, és meg6ízöm á
'oglallak
Jogszabalyok áha] elólrl halátdó végéig:

20. ir]domásulveszern,
során kölelezó

21,

hogy a ]Óváhagyásl végzó szervez€t áaal megállapilotl érlákolésievek és a b€nchmark
jelleggel bir a sporlsz€ívozel íás:ére és az abban ioglan s!óúásokló] elléíningm bhet|

a lámo€álások

tervezése és a íelhasználás

kÓlel€zettséget vállalok. hogy a sportíejlesaési pro€ram ióváhagyása es€lében a iogszabályokban, az érlékelésiefuekbené9 b6nchma*ban, valamint az
€lszámolási úlmulatóban loglall elókásokal betartom ás ludomásul v€s2om. hoqy a nem a jóváhagyá§nak. illelve elóhfuoknak megtelejó islhasználás
€s6lén aZ elszámolás, vaqy éíinten ré§2e nem íooac'ható el ós elle tóítónó kölelezés €selón a támogalást és -amennyiben
kamalaal
visszaíizBlem:
'elm€rül

-

22, vállabm,
l§kinl€léb€n

hogy a jóváhagyásl végzó szeívezel áta| jóváhagyofi sporlteies:té§i pr€rem,
a nonbpon ló.lénó lózzétéle|i |ö!€l6zellsé9nek eleget te3zek,

Keit: M]skolc,

2018-1 1-19 09:59

20l8, 11,

19.

váámint annak köllségterv€,

ilI€N€

a lámo€alás

Ósszeg

szabó Tamás
ú9yv6zelő
DVTK Kosárlabóa Xótiáloll Felelósségű Táísaság
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NYlLATKOZAT

társaságl adóról és az o§ri.lékádóró| guóló í996, évi Lxxxl. iöruény o.o. tv.) 22lc. § szgrlnil
lálvány.ct.pat3poitok láttlogatásán8k adókedvezményé és 24lA. § srerlnti kedvezményez€tl célra (látvány.c§apatsport lámogalásra)
l6lt ld&iolr|ánlá§ (a továbbirkbrn: Étvány-casp.i3poít tá.nogalási ron&.Br} shpíán mggvrb3uló lámoggli3 6atón
a

1,

l§ilálkozál á kédvé:rrÉnyezellatátuBzánil

A!ulíron szabó

íamás ínlvalalos kópviséó neve), mnl a látvány-csapalspoll lámogaiási renc'szerben pályázó DVTK Kosállabda Noíláloh F6l9l6§ségű Táísaság

(kedvozmónyé2elt neve) a|áílásra Jogosuh képvl§elóio búntatőlo§i leleló§ségem tudalában azúlon flyila|kozom. hogy a DVTK

Koú abda

Kortáloll Felelősségű

Táísasáq (kedVozményezeit neve}

D

a Tao, tv, 4. §

a

a Tao, tv,

E

ij

4

41 ponlja szeíinll láNány-csapatsponágban műkódó orszáoos spoítági §zakszóvelségnek minósúl,

§ 42. pontja

szeíinli látvány,csapalsporlban múködő aína|óí §porlsiérvezetnek íninó§ül. amely

hNa!ásos sporlolóll álke|má2
hivalásos sportolól nem álkálnaz

fAzaz olyan. a sportrólszóló lóívónyben meghaláíozon szabályok §zerinl működó sponszoívezel, am6lyik nern minó§úla Tao, tv. 4.§ 43. pont szeíinii
hivatásos spoítszerv9zeh6k,]

a

a Tao. tv, 4. § 43.

poíl|á 3..nn Étvány-ca.Pstsporlbrn múköd6 hlv3tá3o3 Blon6rélvozotnék m|nó3ül.

országos sponági szak§zövelsége által kiíítVeísonyíendszer:a) legmaga§abb íélnótt bajnoki oszüilyában , a velerán
IAzaz a lálvány_csapalsponágak
korosztályokíá kiírt versenyíendszel kivéteévei, íésztvevó linduláslpgol elnyen} sporiszeNezei, vagy b] alsóbb bainokj oszlályaiban résa vevó
íin(n]lásljooot e|nye*i sportszÉrvezel abban az eseben, ha az iven sporls2ervezel hivalásos spo.!oló! alk€haz,]

n

a Tao, lv. 4, § 43la, pontja szennti lálvány,csapalspoíl íBilesáése érdekóben lá|rejott alapíwánynak ín|n6súl. amely:

ú hivatásos sporlolól álkáha.z
i:] hivalá§os sporlolót n€m

alkalmaz

íAzaz a spoílíölszóló töívényben meghalározotl szabályok szerinl műkódó, ulánpótlás-noveés leileszlésól végzó alapítvány, melynek álapíló okilátában
meghaláíozotl tarlós kózé.dekú él szerinti tevékenysége - elsósoíban ulánpódáskorú veísenyzóKel kapc§olálos - sportlovékenyság elósegíiése,
(edzéssel összelúgg6) és Veísenyézteté§i íéIadalok s.ervezése.]
lellélelenek biaositása,
'e]ké§ziló

2. l§i|átkozat a tánrogátá3 önelBÉnek

biáosl'lá!áól2

óna!ó

locoin
tárqyi eszköz b€ruh

fuá§,

képzéss€l ósszelüggó

személyijeil€gú

lelúiítas

l€ladálok

%
'ó
a 70 c/.
D 30

-

50

D30"h
E50%
ü70%

ráíordílások

E

50

%

ön9ló tlpugg

Uííndeníaitróll6mi (ónlomÉnyzali) íorráslól ll€nle9 sáiát

erÓ,

ühilel.

oegyéb íorlás:
Jel€n

,,,,.,,,,

sportleileszté§i plogramban nem pályázoll ]ogcím.

adndenfalt. államl {öntoftÉnyzrti) to.ó3lól mentes
ilhilél

!egyéb íoríás: ,.,,,

3a|ál

eó,

,,,

}lyllalkozrlomá 2. pont 3zednti í.ntikategódák tékinlelében kileied ara is, hogy az általáín képvl§alt, hlv.tásos sporllevók€nyBégel véqzó szervezel
{id6énve a hival&os sportszervezelel. Valaminl az olyan sporlsz€rvezelel, amelynél hivalásos spoíloló alkalmázására keíúl sor, Vagy a lámogalással éíinlell lárgyi
eszkóz béíuházás, íelújilás tékintetóben nam lelié§ühgk a koílálo:ott mérlékúgazdasági cólú látesílmóny í€|lótelei) esotóben á Tao lv, 22lc. § (4) bekezd& c}-é)
ponti, s.o.inla n*rtékekel . ísntl logcimekE nyúitott tánrogataahoz kepcaolódó, 3 !ánog.tott hlvatá3o3 3poltszervezal v69y . 30I. § szerinti §zervezel
í€stére íEglEelell látvány-caapa|spo.t tántogatá3l ónd§tar az.rllrll klegé32ítő aporfléilea.lésl tánog.tá3srl- a szponzoíi szsrzódó§ keíelébeniultalotl
kiegészitó §poítlellesaési támogatás kivételével- ös§z.vont értéléEkell al},rlmeznl.
3.

llyllelkozat tóreyl esztöz b.r!hár!3, í.htlítás logcim .rletón

Ei.l.n 3potlí.ll.sáésl prog.rm

i

qazdasáqj t6vók6nys6gn€k

a

l€lle3zló3sel

k6í6léb6n n6m pá|yázok lng.llan

érln|€tl lng.tlán heszno3liá!áól3

lelle..l&l!.

n6m minósúló hasznáal,

lAz inílaslíúKúrai€azoll módon pl, kjzárólag a ke&ezményezett saiait tevákenyseqekénl végu6n utánpóliás-, amalól (szabedidós| és diák
spodl€vékenyséq céljála szolgál, ezérl a támogatás európai uniós Velsenyiogi ór|6lemb€n nem rn in6súl gazdaúgi tevák€nységnek,]

lkoílálozott nédékúgazclasági cálú használat.
(Ez eselben a gazdasáOi tevékenységoek minősü|ó használat kizáíó|ágosan járulékos jéllegó. azaz az inlrastrukíúía ga.daságicélú
l€vékenyságíe vonatkozó használata n6m haladia me€ 62 inírastruktúra tónyloges teljes éVe§ kapacjlá§ának 20 százalékál, E lekintelben
gazdasági tevékenyséonek min6súla bélbgadás útlán,ellBnértékíeiében lóriénó Utánpótlás-, amátóí (szabaddós)-, és diákspori célú

használal

is]

Dgazdasr'gi tevékeny§égnek minósúló használat.
[Az inííastruktúra pl. hivalásosspornsvékonység, illélve €gyéb gazda§ági levókenység éljála szolgál. ezéd a lámogalás €urópaiunios
versenyiogi édelemben gazdasági tevékeny§éonek minósül. Ga2daúgi levékenységnekminó§úl a béíb€sdás útján, ellenéílékíejébén
tónénó utánpótlá§-, afiatór (szabad,dős)-, ás diáksport élúiasználat i§]

Kiiélenl€m. hooy amenniben a spoílszervBzol dijazás ell8néb€n sporlo|ót loglalkoaat. a kéí€l€mhez rsnd§z€resílelt nyilalkozatol a sporlolótó| kapott adalok alapján
ós a Táo w, 4. § 403. pontja
leliem meg.
'igyelembevételével
Ha a támogalott su eívozol az Európei Bzott$ig §q-31722 (2o11/N), sA,46615 (2016/N) ós sA4a265 (20l7lN) számú haláíozalainak haláva alá tariozk a Tao, lv,
3o/l. §-a §zelinti jogcimek Vonallozásában a iámogalá§i §zeízódós kel€tében megkótóll kEgészit6 lámogalás összegévela lálvány_csapal§porl ámogatásál
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(vl,30-) Korm. rendelelben íoglahak szennl kóteIes elszámolnia Érnogalás elszámolasának és
Tudomásul vesz€m, hogy a lát!ány.csapalsport támogatását bizlosiló lámogátás] igazolá§ kiálilásáröl, 16lha§ználá§áól,
ellenórzésének. valam lnt vis§zalrzelésének szabályailól §zótó 1 o7l2o1 l . (V|,30. ) Koím. lendelet 2- § ( 1 ) bgk€zdés 1 . és 2 ponlok §zelini szervek ]ooosullak a Íenli
nyilatkoza| Valóságtarlalmának Vizsgá|alála, és amennyib€n annak eredmónye n€m támasztja alá a téni nyúátkozelol, a támogalás Visszalizeltelésre keíÜl,
Keit: Miskolc,

20]8 1],

19.

alákás

1tllvrtá3os s!,onoló: a soorlíólszóló 2oo4. óvi l,löívény 1. (4) bekezdésében meghatáíozoí. a látvány-csapalsportnak minósúló spoítágban loglalkoztalott
§
spoíto|ó azzal. hogy a2 általa jóYedelemszeízó loglaiho.tatásban ós díja.ás ellenóbon nyújtott szolgálialiisként lolytatott §Portlevékénység hivaláso§
spoítlevéKenyséonek minósúl, amennyben a részére sporíievékeny§égével ó§§ze'iggésben az érjntetl támogatási idószakban n}1Jitön Pénzbeiijunaiá§ _ á
spo(íendezvény€n való részvételhez képcsolódó utazási kólt§égek és §zállá§kö|lségek kiá!6lével - meghaladiá a íé§zvéle|i köhséget és a sportoló jóvedéhónák
lagalább 50 százalókát l6szi ki, íügg€llenülattól. hogy a §portoló ás az óíinlett sportszarvezoi kótón-€ 9gymá§sál munkas26r2ódé§l (Tao, tV. 4. § 4oa, ponl)
2Abban az es€lben

szúkségesk(ólleni, ha a kedvezményézeti az], ponl alapián hívatásos spo.tszeN€z€tnek.
hivalásos sporlolót alkalmazó amatól
§po{szeryezéln€k, vaqyalapiNánynak minósúl, váqy olságos szaksávetséo esetéb€n a táígyieszköz beíuházás (íelúiilási hivatásos §poítlevékenységet lolytaió
szervezel inÍráslrUhlÚra lellesaésé19 iíányul.
3Valamenoya kedvezményezeit 6setéb6n kitóllendő!

201 B-1
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Amaüir/Hlvatá§oa nyllalkoz9t
A]uliíoll szabó Tamás (hivalalos képvEeló neve], min! a Ké.etmezö képviselóje, az alábbi nyilatkozatol leszém.
Az allalam képvisell sporlszeNezel a lálvány-{sapalsportban

múkaróó

HlvATÁ€os

spofuzeívezBtnek minó9ul,

Tudoínásul Veszem, hogy a jelgn nyjlalkozal megíeleló kilöllé§e és aláílása a2 elbílá!ás íeltételé,
Búfltetóiogi íeleló§sógem ludataban kijeleniem, hogy a íenti nyi|alkoza| a valósá§nak mggíelel ás kötelez€t§éggl

váhozá§okal8 nápón b€lúl beielenl€m

bekóvolk€zelt

a jóváhagyásl

vállalok, hogy a nyilatkozat vonalkozásában

vé§zó szervezeheh,

Miskolc. 2018, 11. 1g.

Látvány-caápálsponb.n

FÚkÖdÖ.nulór 3po7t3t9rv.z6t: minden olyan,

vagy spoítvállalkoás. amelyik nem minósúl a kövelke.ó

a sportrólszóló

törvónyben

meghaláíozotl §zabályok szélint műk6dó sportegyesúle!

ponlban meghalározotl hivalásos sportszerve2elnek (a táísasági adóról és az oszlálékadóról sróló

]996, évi LxXXl, töíVény 4- § 42. ponlja).

Lálvány-caapaEponban

ííniködó hlvalásos lportszoíverel:

a lálvány-csapalspodágak oíszágos sporlági szakszöVetsége

ál|al kiki veísenyrendszeí:

á, legmagasabb Íelnón bajnoki osz|ályában
b, alsóbb

bajnok! os?tályáiban

- a véteíán korosaályokía kií.l Vers€nyrend§zgr
kivóleléye|- lészi v6Vó (indulág iogot elnyeri) spoílszerv€z6| vagy
részt VeVó (inürlásiiogol elnyert) sponsleívezel abban az eselben, ha a2 alyen spon§zeívezet hivatáso§ sporlolól alkalmaz.

TÖbb látvány.csapalsportban több iogi sz€mély szeNezeli egységgel lszakosztállyal) múködó sporlszerveze| esglán az € lóívényb€n a hivatásos
§ponszeívezelekíe 6lóiít íendelk6zéseket csái( árla a i€l szomély szervez€ll ggy§ég.e (suako§aávla) kgll á]kalmazni, am€lylk az a)_b) pont s2erinti
verc€nyl€ndsz§r€k

bainoki os2lályaiban résa vssz (á társasági adóíólés aZ osnaÉkaclólol Bzóló 1996, óvi Lxxxl, lówény 4. § 43, ponlia),

2018-1 1-19 09:59
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ÁFA Nyihtkozar
A Kélelmező képviset€lóben eliárva, a 2o18/2019,es lámogatási idószáka vonalkozó sPorlfeile§áé§i programmal kapcsolatban búntét6io9i fgl€lóssegem
lúdalában, az általáno§ forg,alrni adóról §2óló 2007. évi c)c(vll, löívény (a lovábbiakban: Ála

tv.) alapján a kÖveÜezó nyilatkozaiol

ieszem,

Neltó'

x

x
X

logcíme§kénl egy válaszhaló.

Továbbá kiielentem, hogy amennyibén

a jelen nyilalkozat

tar|,almában, ill€tve

az abban §zéreplő ada|okban váltorás kóYal*eEik be, arról a Magyal

Kosádabdá"ók oíszágos szövetségél ha]adékialanul, d€ legkésóbb a váhozást kóv6ló 5 n.pon b€lül

- j€l6n ny|atkozat megíeleló kitöltéévél é6 benyjiÉsával

- láiékoztalom.
Tudomásul veszem, hogy am€nnyib€n

a2 Ála tv. által glóírt íorditot|

Vegyok a2 áhalános torgalmi adó megíjz€tó§óré,

a.lóás szerint

a telmék b€szeízdiekénl, illelve a szolgáltatás

igénybevevójekónt kölel€zett

Valaminl e körbén áía lovoná§ ioggal nem rendé|kéz9m, az órintett Ügyletét kúlón számolom el és az Úgyl€l61

a!áümasztó bizonylato(ka)l €lkúlóníletten nyúilom be,
ltozzájárulok ahhoz, hogy a Magyaí KosáílaMázók oíszáOo§ szövelsége adataimai l€lhasznália,
Valamint

nyiMánlartsa é§ szljksóg ssétéfltovábbi adalokal kóíi9n be,

e cé|bol a Nemzeti Ádó- és Vámhivatalt m§gkeresse. Az ilyon ie§egú aclatszolgáltatáshoz hoaáj?irulok. Tudomásul ve§zem, hogy a Magyar

Kosálabdiázók oíszágo§ szóv€tsége az álta|ános íorgalmi aóval kapcsolatos jogállásomra vonaikozóan további nyilalkozatot, inrolmácót kérhet.

szabó Tamás

Kelt: Miskolc, 2018. 1!. 19,

ü9yv€zetó

DVTK

2018 1 1 19 09:59
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támagalá3ok igónybgvátrlóól
vállalok az elektíonikus kéíBlmi r€ndsz€óen

A Kárélmeuó képvisolotében j€lén nyilátkozal aláííásával köte]ez€nségel
szerzódé§ 1o7, é§ 1o8, cikkének a c§ekély ósszegú tám€atásokía
g52.,20,13_12.24.,

való alkalmazá§áíól szóló, 2013, d€celnbél

au Etjlópal Unió múkódésálól szÓlÓ

18-i 1407/2013i/ElJ bizolisági rendelet (HL L

1,o,) (a továbbiakbanj De Minimis Rendelel) megha!áíozon csekély összeoű (dé minimis) iámogalások Voflatkozásában 32

adalszobáliatásla,
pénzúqyiévóben e nyilatkozai kiadásának napiáig igénybe v9ll. valaminl a2 § pénzúgyiévél
mégel62Ó kél

l(jelentem, hogy a jeIen nyilatkozat m€gtótglgn€k
pénzúgyi é!ö€n

a Ké.elmező állal ioénybg vett, a 06

vonatkozásában

az áItalam szolgállatott adatok e Velóságnak m€gíeIelnek.

Minimas Rendelet meoha|áíozon csehély óssz€gű

(de minimis) lámogatások égyutles jel6nérlék9

Elrogadom, hogy a Kéíelmezónek a lo7l201l. {v|,3o,) Ko.mány íendeletben (a továbbiakban: Bendelei) msghalározotl 2018, július 1, - 20r9. június 30-€
támogalási idó§zakban

a társasaoi

a.lóíólés

a-z

osztalékól szóló 1996. évl Lxxxl. lörvény {a lovábbiakban: Tao tv,)

zzc.

§ (1) bekézdé§ cé) ponljában

lartó

i€lall

személyi jellego íáíordításokráigényl€hét6 csekély ósszégú (de minimis) iámogalás igénybevételéíeaz ele|(ronikus íendszeíben szolgá|tatoll adalok
íigyelombevétélév€l van leh6|óség,

Tudomásom van

aíól, hDgy a oe

Minimi§ Rend€l€l

értélméb€n báím€ly

háíoín pénrúgyiév vonalkozásiiban az óssz€s

i9énybev6tl csekóly

ós§z€ú

(de

minimis) támogatás ielenérléken€m haladhalja meg a 200 000 6Uíó1,

J6len nyilatkoza| aláílásával köl€|gzenséget

vállalok aíra, hogy a Tao

1V

22lc. §(1) bekezdés c€) pontia alapján 2018. júliu§ 1, és 2019. június 30, kóröni

támogálási ic'ós2akban igényélt csekély összegű (d6 minimis) lámogatás íolyósítása g§gtén, a jélen nyilaüozal pénzügyj éVób€n és az ezt köveló két pénzügyi
évben e támogglás ósszegén€k ligyelombevételéVel nem veszek igénybe 200 000 euío ósszéfléket megheládógn

vállalok e lámooatáshou kapcsolódó iralok jogszabályban loglah dólammig

Kól6l6z€t5ágel

csekély ó§sz6oú (de mlnimis) lámogalást,

lülénó meg6rzéséíeá§ a ilgo§ult ilyen iíányú íélhívásag§etén

bemulaiásukla,

sportszorvozet áha| kapoti De minlíni9 támoqatás{ok)

ósszeg

Év

ii

Trrrtoorló

ltagnavd&.

A táígyévben mé9 igénybe veheiö támogatás ósszege (Fl)

2016
2017

t9 239 070 Fl

HUF

M(osz

0Fl

20 5l5 578 Fl

HUF

MKosz

0Fl

2017

0 Ft

HUF

MKosz

21 985 352 Ft

39 754 648 Fl

21 985 352 Ft

Kell: Mlskolc.2018. 1l, 19,

szaM Tamás

ú9yvezeló
DVTK Kosállabda Ko átoh Felelósségl] Tálsa§áq
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Mellékletek

Nyilvániartó haióság igazolása (a kélelmezó szeívezetel nyilvánlanó szelvezet (biróság. Vagy kö2i§azgatasi
n€m régebbi jgazoláóa a szeryezet nyilvánladásban szel€pló adalailól)

szerv) 30 napí]ál

2c] 8 03 28 l004,5s
Közjegyzói aláilás hilelesíiéssel ellátotl aláírási cimpéldány vagy úgyvédáhal elleniegyzetl aláírás minta, a támogalon sz€rvezet
Vezelőjélól ímeghalalmazás eselén a Iámogalási kélelem aláiíására és elleniegyzésére iogosuli személyeklöl i§)

!0i ! 03 2a ]c n5,59
lgazolas aríól, hogy a pályiizó köztaítozáéfienles adó?ónak minósül {3o napnál nem régebbi kózokirattal igazolja vagy szer§p€l
a kózlartozásmentes adózói adatbázisban)

2Cr8 05,c2 ]0,1:59
(40 000 Ft) A 39/20] ], {Vl, 30,)

NEFMllendelel alapján fize|endó |gazgalásiszolgáltatásjdi

beíizetésétigazoló bjzonylat

ulolsó lellöllés;
2|] 8

!5 02 i0
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