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A kérelmező szervezet teljes neve: Miskolci Jegesmedve Sportszervező Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve: Miskolci Jegesmedve Sportszervező Kft.

2Gazdálkodási formakód:

3A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása :

Amatőr
sportszervezet

Hivatásos
sportszervezet

Közhasznú
alapítvány

Diáksport
egyesület

Sportiskola

Adószám: 2 3 4 8 5 1 4 7 - 2 - 0 5

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 3 5 3 0 Miskolc(helység)

Görgey Artúr(út, utca) 19(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 3 5 3 0 Miskolc(helység)

Görgey Artúr(út, utca) 19(házszám)

0646506442Telefon: 0646340491Fax:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Egri István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: ügyvezető

06204983730Mobiltelefonszám: egri@miskolcijegesmedve.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Egri István

06204983730Mobiltelefonszám: egri@miskolcijegesmedve.huE-mail cím:

Ügyiratszám : T-2011/22

Érkezett : ________________

 

 

 

 

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, közoktatási intézmény esetén: 322, sportegyesület esetén: 521, alapítvány esetén: 569

3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki
osztályában valamely felnőtt 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-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy
szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar
Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
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5. Az adatszolgáltatás önkéntes, csupán tájékoztató jellegű, a kérelem elbírálását nem befolyásolja.

6. Amennyiben a 2010. évben megrendezett bajnoki rendszer mérkőzésein részt vett.
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 2011/12-es bajnoki évad  2012/13-es bajnoki évad  2013/14-es bajnoki évad  2014/15-es bajnoki évad

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját

Ismertesse a támogatással megvalósítandó sportfejlesztési program indokoltságát!

Ismertesse a sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásait, a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölésével!
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7. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3), illetve a képzésnél (4.4) kell feltűntetni, 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 jelölt támogatási időszakra számítva.

10. EKHO1 Főállású EKHO-s munkaviszony szerint adózó, EKHO2 Másodállású, nyugdíjas vagy EKHO-s megbízási szerződés, Általános munkaviszony szerint adózó vagy Megbízási szerződés szerint adózó a megbízott.
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Az utánpótlás nevelési feladatokhoz beszerzett tárgyi eszközt az 5.3-ban kell feltűntetni.
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Amíg a 7. oldalt ki nem tölti, ezt az oldalt sem töltheti ki!
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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.

Egyúttal  nyilatkozom arról,  hogy a  látvány-csapatsportok támogatásával  összefüggő  sportfejlesztési  program jóváhagyására  és a  támogatási

igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendeletben előírt, a jelen

kérelemre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat megfizettem, amit jelen kérelem benyújtásával egyidejűleg a rendeletben foglaltak szerint előírt

módon igazolok.

Kelt: Miskolc  (helység), 2011 (év) 09  (hó) 14  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Alulírott	Egri	István	, 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 Kérelmező az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint –köztartozásmentes adózónak

minősül, és szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,;
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 Kérelmezővel szemben a bíróság nem rendelte el a csődeljárást vagy a sportszervezet felszámolását, továbbá nem áll

végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás alatt,
6.       kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban,
7.        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 vesz.

8.        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;

9.       vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról történő elszámolásban személyes adatokkal szereplő természetes személyektől a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt beszerzem;

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.   amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a)  a  beruházás  üzembe  helyezését követő  legalább 15 évben 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 írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

b)  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

                ba) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és

                bb) évente legalább 10 nap időtartamban ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom,

c) 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,

d) a jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok
ki  és  –  figyelemmel  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. rendelet 4.§ (8)
pontjára - a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

12.   kötelezem magam (a Kérelmező szervezetet) arra, hogy az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását
követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összege Magyar
Állam részére történő megfizetése terhével;

13.    amennyiben a fenti sportfejlesztési programban szereplő beruházás vagy felújítás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 22/C. § (6) bekezdés a) és d) pontjainak megfelel,  úgy vállalom hogy a jogszabályban meghatározott jelzálogjognak a
Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéshez szükséges közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat
kiállításának költségét az ellenőrzést végző szervezet részére megfizetem.

14.    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;

15.    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.

16.    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: Miskolc  (helység), 2011 (év) 09  (hó) 14  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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 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).

 Igazolás arról, hogy a kérelmező szervezet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a bejelentés időpontjában –
köztartozásmentes adózónak minősül, vagy nyilatkozat arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

 Nyilatkozatok

 A sportfejlesztési program összefoglaló költségvetését.

 Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

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

 Deminimis igazolás.

Kelt:  Miskolc  (helység), 2011 (év) 09  (hó) 14  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 10 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 3 000 Ft
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