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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Kóny Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:
2

Gazdálkodási formakód:

3

Tagsági azonosítószám

A kérelmező jogállása :

Kóny SE
Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

521

Nem jogosult

769
Amatőr

Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Utánpótlás típusa:

Megye II. oszt.
Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Sportszervezet

Férﬁ futsal csapat bajnoki osztálya:

- nincs -

- nincs -

1 9 8 8 1 8 1 8-1-0 8

Adószám:
-

5 9 2 0 0 1 6 1 1 0 2 2 0 5 1 5-0 0 0 0 0 0 0 0

Bankszámlaszám:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

(helység)

9 1 4 4
Rákóczi u.

(házszám)
(út, utca)

Kóny
30.
www.kony.hu

06-96-280-140
Telefon:

Honlap:

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

(helység)

9 1 4 4
Rákóczi u.

(házszám)
(út, utca)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Tóth Ferenc

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

0670-778-2622

E-mail cím:
Mobiltelefonszám:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

30.

info@kony.hu

Tóth Ferenc

0670-778-2622

E-mail cím:
Mobiltelefonszám:

Sportszervezet alapításának időpontja:

Kóny

info@kony.hu

1989-08-20

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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A pályázó sport f ejleszt ési programja:

Kónyi Sportegyesület sportfejlesztési programja a labdarúgó szakosztály, s elsősorban az utánpótlás nevelés működési feltételeinek javítását célozza a tárgyi eszköz
beruházáson keresztül. A Sportegyesület a helyi önkormányzat sportkoncepciójával és létesítményfejlesztési programjával összhangban kívánja felhasználni a jelen
pályázaton igényelt támogatást. A kónyi sportegyesület révén a község életébe szervesen beépül a sport, s ezen belül is leginkább a látványsportok, mint a
labdarúgás és kézilabda.
A Kónyi SE 1998-óta működik, mely szervezet a község sportéletét összefogja, szervezi. Az egyesület jelenleg 3 szakosztállyal működik: labdarúgás, kézilabda,
galambász. Igazolt játékosaink a labdarúgó szakosztályban játszanak, számuk 43 fő felnőtt és ifjúsági korosztályban. Az igazolt játékosok lakóhely szerinti összetétele
változatos.
A kézilabda szakosztályban mintegy 20 fő igazolt játékossal rendelkezünk. A településen a labdarúgás és a kézilabda sportok működnek tömegsportként. A kónyi
labdarúgó csapat a megyei II. osztályú bajnokság stabil résztvevője. A A kézilabda és futbal szakosztály a helyi rendezvények aktív résztvevője. Az Egyesület
vezetősége és sportolói fontos szerepet töltenek be a lakosság tömegeket megmozgató rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában. Kezdeményezői
bajnokságok, különböző sportesemények szervezésének.
A sportegyesület tevékenységének sikereihez nagyban hozzájárul, hogy vezetősége elkötelezett, a sport szeretete és az ifjúság egészségnevelése iránt. Az
egyesületnél tevékenykedő vezetők és szakemberek önkéntes társadalmi aktívák, valamely más főállásuk mellett, saját szabadidejük és gyakran saját anyagi
lehetőségeik rovására végeznek munkát. Az egyesület pénzügyi helyzete évek óta stagnál, a működési feltételeket biztosító anyagi háttér elsősorban az
önkormányzat anyagi támogatásának köszönhetően biztosított.
Sportlétesítmény szempontjából a település kedvező helyzetben van: a meglévő labdarúgó pálya és kiszolgáló épületeinek színvonala megfelelő. A szabadidőközpont
területén található futóút, kézilabda- kosárlabdapálya és teniszpálya is. A település rendelkezik fedett sportlétesítménnyel, mely maximális kihasználtsággal működik,
nemcsak a helybeli lakosok, hanem a kistérség többi településéről érkező sportolók is hasznosítják.
A Kónyi Sportegyesület munkájának prioritásai: hosszútávon fenntartható, működőképes egyesületi munka szervezése, növelni kell a látványsportokban rendszeresen
résztvevők számát, az eddigi szinten elért sportpozíció megtartása, a labdarúgás bajnoki rendszerében való további sikeres szereplés, a labdarúgás terén nagyobb
hangsúlyt kell fektetni az utánpótlás nevelésre, a sportolási feltételek javítása, a résztvevők számának növelése, kapcsolat kiépítése az utánpótlás nevelő oktatási
intézményekkel.
Rövid távú céljaink eléréséhez az igényelt támogatást az alábbiak szerint kívánjuk felhasználni:
Tárgyi eszköz beruházás: A focicsapatok felkészülését segíti elő az edzések során főleg a téli és őszi hónapokban a sportpálya világításának megoldása, mivel az
edzésekre az esti órákban kerül sor. A sportegyesület foci csapata heti rendszerességgel tartja pályán edzéseit, felkészülő mérkőzéseit,jótékonysági játékát és a
rendezvények alkalmával is itt bonyolítják a sportversenyeket. A világítás megoldására szeretnénk 961.094 Ft támogatást felhasználni.
A beruházási tervünk nagyban elősegíti azt, hogy a sport szeretetére neveljük a gyerekeket, biztosítsuk számukra és a ﬁatal felnőttek számára a rendszeres mozgás
lehetőségét a téli és őszi hónapokban is. A nagy népszerűségnek örvendő tömegsport által népszerűsítjük a mozgás adta lehetőségeket, kikapcsolódásra, a
szabadidő értelmes eltöltésére adjunk alkalmat a futtbal iránt érdeklődő helyi és más települséről érkező lakosoknak.
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eszköz beruházáson keresztül. A Sportegyesület a helyi önkormányzat sportkoncepciójával és létesítményfejlesztési programjával összhangban kívánja felhasználni a
jelen pályázaton igényelt támogatást. A kónyi sportegyesület révén a község életébe szervesen beépül a sport, s ezen belül is leginkább a látványsportok, mint a
labdarúgás és kézilabda.
A Kónyi SE 1998-óta működik, mely szervezet a község sportéletét összefogja, szervezi. Az egyesület jelenleg 3 szakosztállyal működik: labdarúgás, kézilabda,
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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:

961 094 Ft

0 Ft

411 897 Ft

1 363 380 Ft

1 372 991 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának
támogatása összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 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

961 094 Ft

0 Ft

411 897 Ft

1 363 380 Ft

1 372 991 Ft

Személyi jellegű ráfordítások összesen:

Összegzés:
Összesen:
Közreműködői díjak igénylése

A 2013/14-as 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:

9 611 Ft
A program t eljes összevont költ ségvet ése

2013/14-es bajnoki évad

Igényelt támogatás

Közreműködői díj

Önrész

Összesen (Ft)

961 094 Ft

9 611 Ft

411 897 Ft

1 372 991 Ft

Igazgat ási szolgált at ás díjai

15 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

15 000 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-2974/2013
Ut ánpót lás-nevelésben részt vevő csapat ok száma
Ha valamely koroszt ályban nincs ját ékosa, t ölt se f el 0-val a mezőt !

2013/14-es bajnoki évad
Korosztály

Csapatok száma

Ebből NB I kötelező UP

Ebből NB II. kötelező UP

U19

1

0

0

U18

0

0

0

U17

0

0

0

U16

0

0

0

U15

0

0

0

U14

0

0

0

U13-12

0

0

0

U11

0

0

0

U9

0

0

0

U7

0

0

0

Tehet ségbónusz t áblázat (Ide kérjük f elsorolni azt a max.4 ját ékost , akit f elsőbb oszt ályba igazolt ak át .)
Versenyző neve

Versenyengedélyének száma

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

Átvevő sportszervezet neve

Átvevő sportszervezet adószáma

Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya

Ügyiratszám : be/SFP-2974/2013

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: Kóny

(helység), 2013 (év) 04

(hó) 30

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Alulírot t Tót h Ferenc, 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.
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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).
30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(15 000 Ft)

Igazgatási szolgáltatási díj beﬁzetését igazoló bizonylat.

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