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A keíelmező ádalái
Kóf6lm62ó adetánák lr§eméláse oPTEN-b6l

DWK Kosá abda AJ€démia Koílá|oll Feleósségú Táísaság

A kérelmezó szeívezel telles neve
A kéí6lmezó szerv€zel

DVTK Kosá abdá Akadémia Ktl,

róvidilet neve

részt vev6 vagy aííaindulá§ jogol szel.eil,
A szakszóv€lséq vaqy a Maoyal Egyet6mi Fóiskolai spoGzóvol§eg Velsenyrendszeléb€n
vagy a Magyal Diák§Poíl szóvetség által szerv€zett versenyeken íószt vevó (vagy indulásijogot §2eíz6lt) spoltszelvezel jogállá§ai
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E
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spoítlelleszlé9 píoglam kérelébénnem pályázok nganan teil€sáésle

A tóralínezó

szefveÉl 3zókhelye
3519

Szúícsapó

Közteíúlel ,ell6ge

6

Épúbl
Emelét

A ké..lm€ző

szerv.zel l.vslgzési cítíÉ

A levolezásicjm meg6gy6zika szélöe|y

llányilós.ám
Kózt9dlet nev€
Ház§zám

címéve| a
3519

szúíasapó

KözléíülBt ]ollege
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Épülel
Emel€l
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A kópvh.íó

,dalai

A kéíelmezó hivalalos kópvisolójének n€Vé

szabó Tamá§
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ügyaezeló

nivalalos képvisolójének beosz|ása

E.mailcim
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Leie§llmeny

Mi§kolc Váíosi

spoílcsalnok

Mi§kolc

MJV

Mi§kolci Városi sporlcéntlu

Akélelmez6 szeíve!€l mggalakulásánakidópontja:

20!0-12-22

A isvékénysógénok megkezdésének k

2a1o-12-22

ópontia:

üzemelletójé

m

Atlag05 hsii ha§ználal
35

(o€)

Használal celia
F€lk

ó§ veí§€nyezt€tés

A logél6d s2€ívo7et nevé (ámennyiben í€l€váns],

MegelákUlásának id6ponlia (amennyiben releváns):
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vagyoni helyzei, igényelt támogatá§ ós§zevont bemutatá9á

Önkoímány?at támo9álás

0 MF|

Álamilámo!atás

0 MFt

sajál b€Vélél

(p!,:

0lvlFl
0

MFl

0 MFt
3

lagdíj, iegybevét€l)

Látvány,c§apat§poít támogalásból §záma2ó bevétel

MFl

56 MFt

120 MFt

57 MFt

137 MFt

0 i/lFt

Egyéb Émogatás

ó§saé§en

2t17
szemétyi(bér és béde|l€gú
Műkódési köllseqsk

+

iárLrlékai)

(lezsi)

MFl

0

MFt

30

0

MFl

2 MFt

MFl

2o18
70 MFt
7

MFt

15 MFt

Anyaoköltség

0l\lFt

5

lgén}öe v6§ szolgáhalás

0 MFl

20

Egyéb, máshova neín soíolható kiadások

0 l\,|Ft

0 MFt

12

ósszesen

o MFl

57 MFt

137 MFt

Utánpóllásla

MFi

33 MFt

irFt

íoídíiotlóssz6g

Működés] köhsegek (rez§i)
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Mely jogcímekre adj. bé a kérolmél?

személyi jellegű láioídítások

x
Ft

a

8 776 435 Ft

150 000

!

0Fl

0Ft

ü

0Fl

oFt

a

97 957 531 Ft

1 927 126

Á[alános kópzés

D

0Fl

0Fl

szakképzás

ú

0Fl

0Fl

tr

0Ft

oFl

Táígyi e§zköz beluháZás, feh]jilás
Elólifi an§zkozofl (n€ín ingadan)

TáQyi 6§zkóz beruhazá§, lelújílás
Eóíinan§zllozoii (i.t§atlen)
Tálgyi eszköz beruházás, l§lúiilás
ulólinanszírozott
Utánpótlás,neveés

f

eladalainak lámogatá

KözreműkódóidiJ

2018-05-09 08:45

Fl

Bíunó (slkúlónílettBn kezelt)

Blutló (elkúlónll€tlen

kézeh)

Bruttó íelkúlóníl61ten k€z€lt)

Bruttó (elkülónített€n

kezen)

a
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lsmerte§§e a kérelmezó §zeryezet 2018,19-€s

támoqatási idÓ§Zakla

Vo.atkozó spod'sresnési ploglanjál az álát bibontásban:

Ho|yzotélem2ás, lóto§itfióny íéttételok,valaminl e §polt§2eíve2gi iel6hle9l hety29lón€k

bemutatá§a

A ovTK uláaPotlás kópzé§e az ulöbbi évekbén2016117-é§ spoltévg á M|TEKA AJepíNány l€íelein b€lúl zajbn, A tóme€e§íiés sikelrelián, 8o6od Abaúi zemplén
rn€gyében mlni€gy 350 leány sponol a DWK kól€lékében, Az MKosZ Ul akadémia] kóvelelményrendszelének váó megfeielés és ai ahhoz szül.§eges pón2ú9y,
bglektgtésék miall e 20] 7l]8-ás 9por|évlóla2 ektképzésaz L],onnan, a íelnó c§apatol mű(ödteló DVTK Ko§áílabda Kít és a lVlTEKA Alapilvány tulajdonosl
íészvéleléV€l kialakilolt DVTK Kosáílaoda Akadémia Kft, kerelein belú]valósulmeg, megoélozva a lcgmagasabb szintű nemzelkózistandadokal. Az Akadómla
múkódé§ének €lsó óvében is sikelesen működik. minden akadémiai koíoszlályban az oGzágo§döntőbe
julonunk. a juniol bajnokságban a 4. helyen véoe2ve, Tóbb
Audlllán aZ olszág egyik leglobb ercdmónyói 96,7"b ol éílel spodsze.vézelünk,
]álékosunk lagF á koíosaályos válogalotaknak. Az lViKoSz

^\adémiai

lnoáían beruhózás $etén annak lndokottsága, célia é3 lzakmai tartalm9 é§ ínegvalósulá§ánok ülemezése
Jélen sportJ€llesztési píoglam kerelébef, n6m lódénik ingaian b€luházá§,

A proléR klót rtema, ill. a proiekt ievék€nys€ék

ütomi€Ne

Aplojekl a 2018 ]9_e§ sporlévben megválósul,

A 3poítfejle3áégi program lrákszövet§égi sbatégiához való vlszonyának íészleleró§e, válaínlnta korábban béadolt
píogram és 6 ielen sportíeíe§zlé9i progíam köutl kapcsolál bemutatá§a (emennyib€n van)

spodeile9aésl

Jelen spoítÍeilészlésipíograín széNes€n kapcsolódik az MKosZ újakadómiai rendszeí kialákitásához. azzal leljes összhanoban áll. spoít§zeívezeiL]nk, a DVTK
KosádáMa Akadémia Kll. 2017, novembel 08. nap]án égyú{műkódési megállapodásl kótötl az Mvsl Miskolc Váío§l Spo(§kola Nonpro|ii Közhasznú Kíl,-vel,
mélynek ónelmében a 2018/1g_es szozonlól e2 Mvs| lJ14_es torosz|á|ybó| "kólegedó- sporlold á DvÍK A*adánE kefetében kell, hogy spofulás,. illglve
balnokságban tónénó indulá§i léh€tóségel l3pjanak, Ezen mégállapodásía tek]nte eljel6n spolígjlssz|ési píoglamunkban az ulánpódásban,nelelésben 2018/19_
b€n lészt VeVŐ csapalok lélszámánál iigyslgmbe Vetük az MVS| Vadmacskák c§apatának U18 as és U16-os korú jálékosail is, A2 elózó spodej|esztési píoqramhoz
képesl változás, hogy nem csak a2 akadómial koloszlályok, hanem U1l,U18-ig a DVTk t€lje§ miskolci utánpótlása (a kosáíabda palánla píoolam klvéloléVol) egy
§polIszeíve2e! kereleln belül. egyséqes elvek alapján működik a továbbiakban,

progr.m lehelsó{les láisadalml é9 gazd.sági hatásoi(kúlónös tekinlgtlBl azok idóbeni roallzálódfuáre}, a vári
lioyelembe voendó kockáz.tok megielijléso

Á spoítíei!€§zt&l

elónyökés

a

spotlejleszlé§i pf€íam elsódleges élja a DwK Kosáílabda A/Gdémia mint az észak-magyaíoíszágiregió vezetó ko§al|abda szakmal ínúhelyéneka |ovább]
ín€geó§iléss. Ézaz A€démia húzóeíót íog oyakoíolni a i€l€nl€g
Bolsod,Ábaú|Zemplén megyében műkódő. de a köze!Évóben H€ve§és Nógíád megyékben is
kiépÜlŐ ulánpóllás l@pzési rgndszeíünkben szeíepló gy€lm€kek
§zámára, lovább nóvelve a2 elkóte|ezetlségúkel a kosádaMa sportáo úánt, A k|álakitandó, ki|íó|di
szakernbeíek bevonásáVal is múkódl€lnl iívánl szakmai múhely az egész légió kosállabda szaimal szinvonalának gmelkédésón log m!nkáll(odni rondszgíes
A

toVábbkópzések szeíVezóséVel a íégió szak€mberei
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személyi jellegú ráíoíditágok

pozició VégzeltséAdózás Havi Kit.
módia munka, hö
megnevezése
9

Évadra iu1o rálordilás

Támoqatott

Kózóplokú

EKHo2

80

]2

40 000 Ft

8o

12

40 oo0

8 000 Ft
a ooo

Fl

Fl

576 000

Fl

576 000 F(

Pozicló ínegneveze9e
A

pozíoó belöltéso a DVTK akadémia ííúködésénezelengedhelsignül szükség€s,

2a9 447 Fl
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2a9 417

Fl

576 000 F|
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Tárgyi eszköz beruházások/telúiíkísok

itténnyÉéoall6nnyi!ó
Táíoyicraköa
b.ruhiizá.dclúiftás e9}.€
9

Krragóíi9

számv't€li tóruény
szerinti egyéb lárgyi
észkö2 berunázá§

Bu§z 8+1

számviléli lóruény
szedntiegyéb táígyj

Láplop

sz€mélyes db

1

12 000 000

300 000

Egy9ó9á.

Téryézenboruhárá.§i,
énék(Ft)

Ft

]2 000 000 Fl

Fl

300 00o

íeiiiitá.i

Fl

12 3oo 0oo Ft

íárgy| *2kö!

n

Indoklás

€gnév€aéa€

Bu§z 8+1 személyes

sportolók §2áll{1ása.

Laplop

Méík6zések elernzésg, taklikai valiációk megielenílás€,

Kózvetlen tárnogatás
8 538 671

Fl

2018-05-09 08:45

ElI. §rerv.
87 764

Fl

E§álrloiandó

T€lié! ráínog§lás (Fl)

lE, díi
150 000 Ft

8 776 435 Ft

3

76i 329 Fl

12 450 000

Fi

fu§r€g

T€l|e§

Éloldi

12 537 764

Fl
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63zköz bé.uháások,'lokjjitások

FoNTosl F§lhíviúk a sportszsNelet€k

ligye|mét, hogy ám€nnyib$

a

r"r
é.zkö. b€ruhá2á§. felú|itris, aluan az eset]ün'liái"ű""gíor "
íregEzokolt éliáráslól élléróen lg§2 lehetógég a p,ogr.m béküldÓsére!

O

sporlt.ib§aósiproqramiuk ÉBzétk€Peziepite3iengedely koleles láoyi
nüvele2 eddig
i"pcsóblot a uaglar xosa,t.bdázók oBzá9o3 szöv€lség€vel.

Elózó sFP loly'alása?

Boruházás, B€ruhá:ás,
í9lúiilá6
íolúiitás
téívé26tt térve24tl
b€l.i6!ó3e (év,
k€:d.|e (óv,
hón.P)
hón.p)

Tárgyi e§zkóz beruháZás,telúiító§
meOneveuése

Kale_

gón.

k§ználalba

U,

E.

i.

vátGl teív€zéll

Térvezeil b€ruházási
€nék (Fli

ldópontia (éY,
hónáp)

bmene§§é lövk en az Glózó inqadanig|lesztés ],é$yéges t'nalmi el,émeit
Létozlk-e halmadikszemé|y áliat bizto§ítható na§onlö inlla§tuktúta a vonzásköizetb€n?
meqhalad]a'
Az egyes beluha?ási píojekl€k Valamelyikén9k ónéke a 1o millió Fl'ot

Elt.szerv.

Joocí

éii

É16l,

oFl

lJlóí

0Fl

2018-05{9 08:45

ílt.

Közrdmű*ödói

d,i

0Fl
0Fl

Teli€slámogatás
(Ft)

öníÉ3,

Et.rámol.nóó

öllzag

{F0

T.llos rároídí|á.
(F0

0Fl

0Fl

0Ft

0Fl

0Ft

0Fl

0Fl

0Fl
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ulánpótlás-n9ve|&ben

E

c§ak a2

ré§rtvevő iátéko§ok

LlKosZ B33-as ba]nokságbá nevezünk

2qt&,!9 §vad

utánpóíá§-névdéEbén igaaolt látékq§ok szárná (íó)

-

*F"ffi::il,::*f

Koío§ztály ve*€nyeno.déllyel íendeíke.ők s*ínÉ2oí7l2or8
Éló2ó

§zezon

iewadala

U11
u12
U14

€lóző

sz€zon

,T#;:l,*'*

Jelenlégl

lányadala

0

o

0

oíszágos

0

0

26

2

or§2ágos

0

0

10

1

or§2ágos

36

2

orszá9os

25

U16

23

22

35

2

oíszágos

U18

8

a

17

2

oíszágos

U20

0

0

0

0

or§zágo§

U23

0

0

0

0

orsrágos

U25

0

0

0

0

országos

Ósszesen

56

55

124

9
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ráíoíalitá§ai

lr€9névoéa

lct€góíiá
Tápiálék kiégé§zílő

óníyi.éú,|

isy3óg

izolóniás iial

liteí

Tápjálék kiegészíió

taénnybé

E§F{§áí

T3rr6.e§ bénlháá.r,

9

'€lúiítád

50

4 000 Ft

50

2 500

200 000 Ft

Ft

125 000

Fl

Gyó§yszer

sporlragasaó és szivacs

20o

1

Gyógyszéí

kinéz'ológiai lapász

200

2 000

Táplálék kiégészító

léhéíjék

25

14 000

60

3 000 Ft

180 000

Fl

60

2 000 Ft

120 o00

Fl

Tápláiék k€gészíló
Táplálék kiegészíló

Gyógyga9r, dlagírosalxrl

megn€valÉ€é

polcaédók/képzók

ánák (Fl}

800 Ft

360 000 Ft

Fl

400 000 Fl

Fl

350 00o Ft

hdold!3

é§rköl

Az akadémiában sporlolók Vitamin és ásványl anyag pótlá§a edzé§ és méíkózés közben.

izotóniás ita|

Edzés€k és mélk62ések közben a sponolókból k]ürúló á§ványianyaook
sportragasztó és szivac§

A sponolók

spotlsédléseinek a megeldzése órd€kóben

ki.eziologiai tapasz

A §Donolók

soorls&úléseinek k€z€lése

íehéiék

Hoz2áilárulnak

pótlása,

szükseges.

éssponsérúlé§ekUláni rehabilliációja miatl van íá szúkség,

kolo§zlályában sponolók ízomtömsgének növoléséhez és lenntarlásához,
'elsőbb
A megieleló aíányú vilamiflok íeltétlenül szük§égesek az al.adémiában sportolók szervezetének noímális
,nűkódéseh€z.
az akadómia

A sportolók ízúl€tein6k épsege é§ az ezzel kapc§olaios problémák kialak]lásának

m€gelózóse

éldokében

szúkságes-

énalóg vagy

*ülíöldi

lolt./edaóióbo.
tölt3ó!
spoíi6§zkóz, §poítíel§z€lelés beszerzés€

l0 0o0

Gyogyszeíek dÉgno§zt|kai ésÁözök

1

735 o00

Fi

szomély§zállítási köhséggk

7 000 000

Fi

Nevezési költ§égek

400 000 Ft

Be^de26sl, lelkés?llési kéo?ésiköllsóqek

2 500 000

v€ls€nv.

3o0 000

e§ |aiéken9ed€lyek k,a]lilásanaK köllség€i

és veísenyezleléssel közvetlenül ö§sze{Oggó

A plogramban résnvev6 spori§zakemb€rék

Fl

Fl

§zemélyi jolleoú ráíoídításai

szállás é§ élkezés költsége

10 000 000 Ft

t-r

63 0o0 000 Fl

|_]

Logisztikai köllségek (csat bérlel) - kivóVe szemálygépkocsi és molo*eíékpár

0Fl

összesen

t05 935 0o0

2018-05-09 08:45

tr

11 000 000 Ft

spotdélesü.nény,spoílpályabé 6llditá
Felkészité§sel, €dzóláboozlalással

Fl

000

Fi

10
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Alogcim nBgnevcré§e
spode§.ztóz, §portí€l§2elelés

szemólyszáll:lá§.

lndol|á3

besze.zésé

A DVTK Kosállabdá Á}.adémiában a magas színvon5lú szakmai
spodeszkö:ök,
§PortlBlsz9lelés6k b€szorzése,

höh9égeh

A ver§enyekhez, loínákhoz, edzóláborokhoz,

m

edzóméíkózésekh€z

Unkához elensedhet€llenül

l.€pcsolódó

szúl.§€es

Ul,azás költ§égei,

Nevezési költségeK

sportszervez€tünknek

a 2017l18-as évedban az ezen a téúlelénváflató kiadá§aiból

Bendezési, íélkó§zilé§, kápzósi kóll§ágék

sporl§zerve26tünkngk

á 2017/18_as évadban az é2€n a leíületen válhátó kiadásáibol kiinduló ö§3269,

Velseny és |aié\enq9doly€\ hiállításának höltségei

spoíl§ZeNszeiúoknek a 2017/18-a§ évadban az e.en a lerületen váíható kiadásaiból kiinduló összeg.

spoíllétesilmény. spoítpálya béíletidíla

Edzés€k. íY\€rkózá§ek

Felkész{lé§sel, gdzóláboíoaatással és
Velsenyezteléssel kijrveiIenül ósszelüggó
ólkezé§ köhséoe

szállás és

A proglamban íésavev6 sporlsrakembel€k

§zenélyi

ielleqú

íáíold(ásai

Eonggdhet€ll€núl

§zúksége§ a maga§ színvonalú szakmai munkához,

Az Akadémiai kóvol€lfiényeknek való megíelelé§ indokolja az 6rneh létszámol (2 edzó/c§apai)és a
kibóviteí szakmai §iábol {sponp5zi6holo9us, fizikotoíapeuia! tudományos munkaláls, elónlétiedz6,
kollöldi éd2ó}.

E9yséqal

201E19 évad - Térvezett ulánpótlás_nevelé íáfoídításiogeím költs€é
Közvotl€n
95 050 830

leoonyolilasa,

Meníyi§éqie9y§é9

Telel

tátm9.1á§

Fl

2018-05-09 08:45

Erl, 3terv. flz.

979 575 Ft

dil

kiinduló össz€g-

Kózíeműködói
1

927 126 Fi

dii

T€ti§s

alakulása
iómosatáa tFl)

97 957 531 Ft

ónréz (F0
10 884 ]70

Fl

Esaimolándó ö3sr.9

Télje§ rál§rdílá§ (F|)

107 a62126 F|

108 841 701

Fl

11
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Altaláno§ Kópzes

oklalók
ÁIbián6§
ké62és
vaóáto
,^";.,"".
.,.mdlvl
§zem€
]yl
dÉ§nevézé§e

oklalók váíhato Képzé§ben íés.lvevók
Várhaló ulazásié§
utalasl es

(Fr)
kólt§éqel (Ft)
§zt ás költsógel
költséoel szállás kólt§égel
sáIás

Égyéb Amortizácló Tanácsadói
(Fi)
siqlgállatá§ok
lolyó
költ§ég€k
{Fl]

kóllségei
iFt}

ál€V19

évad . íervezell öss:es általá$os kópz6 költseg a{ak'|ása

Köwetlen

oFl

tónoggtá§ E

_

9t9rv.

oFt

201845{9 08:45

flLdí,

Köt€íT

oFl

il(ódóldü

í,ue3 támogrtá,

oFl

{Fi} Óné3z{Fl) Ea"nolandó ö+3,9g TeUé€
oFi
oFt
oFl

'álodliá§

(fi)

12
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szakkép2es

száléDzes
*onou",r"a"

ohlalok
vcthdlo
s2emlyt
xollsegei (rl)

8í&t9 évad - Tervgzett
Xözvgtten

támoga{ás

váháto Kep,e§ben íe§,tvevdh
vad]alo ulazdsles
ulazásié§
slallas kol!sógéi s,allac holt9Fqei lFlJ
oklalok

{Fi)

ös.szes szakkópzé§
Ell, széru. fiz.

2018-05-09 08:45

:!f
lg,yl
*ö']".:]

dii

köls6g dlakulá§á
Kozr€müköCtói

dii

Telj€s támoqatá§

(Ft)

Önlé§z

(Ft)

El§zámolandó

Ö§szeg Teljesra'ololtastr(l

13
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véÉényeztelés
!81819 évád - vér§ényelt€tá§

költség€'
költ§ég

a bainokágban Való íószvéleldíja,valáminta véíseny, méíkózés nevezésidíja
a Versenyezletéssel _ ideórNe bltók, jálékv€zetók,

\apcsolalos kdh+gek

szóvelségi ellen6íók, velsentíelügyolők kúldésévelés ren(lelkezésre állásáVal

-

0Ft

taoságidü

0Ft

a pálvahi'elesités dil3

0Fl

a veísenyéngedélyek, ]álékengedélyek kiállltásánák díja

az Eazolásból, áljgazolásbóla szóvelség telé

0F|

összesen

0Ft

lndoklás

20'l&í9 évad - Tervezetl össze§

vefsenyelletéa köt§€

ahkuhsa

Ell,

2018-05{9 08:45
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i|ely iogcímekrE 9zámol közíemúködói kóttséget?

D szémélyijelleoűláíoídltás E Tárgyieszkóz

fr

ü

oerunazas
iárgyi
""ixo;utolin"^zirozott
fqbsztás€
veísenyeztelós

(nem ingaían) elóíinanszítozon

E

Utánpotlas nBvelés feilesztós€

beíuhózás E Tárgyi os.kóz (ingailan) €lófinan§zirozott

E

Alalános képzés

'eilesztése

E

béíuházá§

§akkápzé§ léjlesztésé

M.ximum közrem. dii

Kap§soloalo logclm

Tigyi előíinanvkozotl

150 000 Ft

Utánpótlá§,ngvelé§

1

összesen

2 D77 126

a7 764 Fl

175 894 Ft

(nem ingallan)

927 126 FI

1

959 743

Fl

979 575

Fi

2 906 701
3 144 466

Fl

Táígyi előlinanszírozo§
(nem iígallan)

Utánpóllás-nevslés

2018-0549 08:45

A spoítíeiIeszlési pl€íam

elkészllés€, a íelhasznáá§ok nyifuántartása é§ az elsámolások elkószílése,

15 l25

be/sFP- í,l 35í /201 8/MKosz
Nyilalkozat

1

Tisaelt Jóváhagyá§l

Végzó szeíve.el|

A |álsa§ági adóíól és a2 osztalékadóról s.óló 1996. évi L)oql. ENény 2zc. §, ülelve a láivány,csápelsport lámogaiá§ál biztositó iámogatá§i igazolás
kiállitásáfól, íe|használásáíól. atámoqalás elszámotásánah és €llenőrzé§éneh, valamint v]§9zafizetésének szabályatról szóló 107/2011, (V1.30) Kolm,lendélet 4.
§ (1) b6k€zóé§€,

továbbá az általános közigazgalá§ilendlanislólszóló

2016. éVicL, tóívény (á iovliLbbE\baí: Ákl,) 35. § (]) bekezdése alap]án kél6m, hogy a

íenli sportíé]lesztósi progíaínoi ]ováhagyni s2íve9kedj€n9k,

Kell: Maskolc.2o1E, 05. 09,

2018{5{9 08:45
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Nyi|atkozat 2
AJullron szábó Tamá§ (hivalalos képviseló nev€],

1.

2.
3.
4,
5.
6.
7.
8,
9,

minl a Kérehezó képviselóie,

klelontem, hogy akéíelemb§n loglah adalok, iníomációk és dokumsntumok lel]és korú€k, velósak és hneles€ki
iudom ásul ve§zem, hogy a jóváhagyásl végzó sz§lvgzet e sportíe|l€§zlé§l pío€lgm elbílálása érdekébon a Kólo|mezőlól továbbí adalokai kórhgti

A 107/201]. (Vl 30.) Kolm
rcnd€l€tb€n
meghalározon sponíejlesz|é§i program módosiására, illetYe moghossrabbílásaia tráhyuló kéléleínelbírál&áía nynva álló úgyinlézé§i
hatá.id6 60 nap. Tudomá§i]l veszérn, hogy a sports:ervezelol az Al,. 43, § (3) bgkezdés d) ponljá, vaIaminl á 80, § (2) c) ponlia alapján nem illeli meg a
kélehezell joq gyako ása, ha a szakszöv€t§ég a íenti határidóbsn nom hoz dönlé§|j

tudomást lv6szem, hoqy a ]óVáhagyásl végzó §zeívorel a kél6bm beélkezé§étól számitotl 120 napon belúlhoz dönté§l,

kii6lgnl6m, ho§y e Kéíelmezónek a2 államházaná§ báímely alrgndszeÉvel §2emben esedékessé váI, és meo nem íiz€l6h közlartozása
az illel€kés haiósáo íEetési kónnyilé§l (tészletfEelés, ltzeté§ halaszlás) engedélyezen,
kllelenlem, hogy a Kó.6lme2ö az államházlaílás akendsz€reiból
Vonaüozó szeízódé§ekben vállall kolelezelbóge]t l€lj€s(ette;

junabn é5 már lezárl lámogalásokkal

meglglsló módon €lszámon,

nlncs, yagy aíía

á támogalá§okla

iudomásll vészem. hogy nem hagyható jóvá a spoltléjl€szté§ ploglam, ha a: ellenöízó szervezd a spo.tszervezel kolábbi ámogalási időszaká
vona!rczó lezárl látvány-csapal§po.t tám€atás él§2áínolásáVal ósszefúggóst€n visszalizelési kólelezell9égél állapílon m99, és a Kélelmezó azt igazoh módon

-

n€m

teljesitollei

tudomásul Veszem, hogy a §porllejl€szlé§i plogram jóváhaqyásái köv6l66n nem áIlílhaló ki a Tao, tV. 22lc. §, illelve 24lA, § szo nii igázolás, ha a
sporczeNezet a koíabbi lámogatási idóslakra vonalkozó lézáítlátvány-csápalsport lámogaiás glszámo'ásaval összeíüggésben az ell€nóízó szerve?et
átlal meohalározoí vis§zalizelési kötglgzettségónek - igazoll módon- nem len eleget;
kiiol6nl€m, hogy a Kélelm9z6 vggelszámolásl eljálás alatl nem áll, ollene c§ód_. tets2ámolásL, illotve egyéb, a mggszúnlelés€le irányuló, jogszabályban
ín€ghaláfozon €ljálás njncs lolyamatb9n, ás Vállalom, ho§y haládékialanul b€jelentem. amennyiben a lámogalás idólariama alan ily6n 6ljárás induli

nozájárulok ahhoz, hogy a kóíé|meuó adósámát a jóváhagyásl végzó §zeívezel és a Maoyaí Államkincstáí íélhasználja a lejárl köáartorások
teljesitése, illglőleg az aósság bekóvelke?é§e lényén€k és ósszggének m6g§meíéséhez;
10. hozzájáíUlok ahhoz, hogy a Magyál A'lámklms!át áhal muköd|elen monlloling l6nds2eíb€n nyilvántadon §óny6i adalaimhoz a jogszabáyban
m€gnatározoll jogosult€k, Valámint a2 Álám, S:ámvsvószék, a Koímányzall Ellenölzósi Hivatal, a N€mzeigazdaság]
támooatá§ok nyitvánlanásában érintetl szervek holzálérjen€ki

11,
12,

t3,
14,

i,4inisztélium és a cs€kély összeoű

xl€lenlem. hogy a Kérelmezó meglel€la ron.lezetl munkal]gyi kapc§oIatoloak az államházladáslölszóló
20l ]. é!icxcv, törvényben meglogalmazon
kóv€lelményeinek, és a szeív€2et ennek igazolása céliából szüks€oes - adala íendelkozásíg bocsálom]
ludomásul Ves26m, hogy a kélelem ada|ai nyilvánosságíá hoznalók (a Kól€lmezó neve. a iámogatás lipusa, célja, valaminl a lámogalás ö§§zege az
EMMI, ajóváhagyást V€gzó szeN€z€t,
é§ az éllénóízó szefué2el ho.lapján hózzélételíe kerúlhel)l
hoz.:ájáíUlok a Kéíe|mazó adalainak a iöváhagyó §zeívezei, lovábbá az ell6nór2ó sz6rve2e! állall kezeléséhez, valaman! vállalom, hooy a személy€§
adalaik *ezélé§éle szóló engodélyl a béadványaimban szerep|ó természdes személy€któl§ beszgrzem:
hozzájáíUlok, hogy a ké€lemmél éíin|sitsz€mély€k,
a kél€lBmben sz€íepló és rájuk Vomlkozó adalok tekint€lében a jóváhagyásl végzó, vagy az
ellen6ízó s2eívoz€l állal kezell ádatokal kúlón beleggyezés nélkül m€qismeíhesséki

15, kijel€nlen, hogy amennyiben a sportszeNezel dí,a2ás el|€nében spoílolói

adátok alapián ós a Tao lv. 4, § 40a, ponlia ligyelsmbsvélelével tenem msgi 'oglalkozlát,

a kéle|emh62 íénds:ele§íl€lt nyúalkozatot a §porlolótól kapotl

vállalok aría, hogy a ielen ké.elemben kózöll bálmilyen adalban, tényben. illetve a támogatásl b€iolyá§oló köíúlménybenbeálló
vállo2áslóihaladáhalanul, de legkés6bb a jogszóályban íoglah haláridóo b€lúl líásban énesítem a ióváhagiyó-, ill€lvs a2 Bllenótző szerygzet9i:
amennyibea az ápílési €ngédélyh€z kótótt tálgryi €szlíöz D€ruhlrás, felúj'lás spodcélú ingallanla iláayul. ú9y Vállalom. hogy
a, a beruházás üzsmbe hglyezéséikóvetó l€galább a iog§zabályban msghatározoli idószákban az adókeóVezmény alapjául szolgátó beruházás
íévénúzemb6 helyeuell inqallan sporlcáiú. €lsódlegesen piacaajapon rcnónó hasznosltását (iogszabályban meghalálozoü kivételIel) íenntanom,
valamint. ai€szabályban meghaláíozott asetben - benyújtom a spoílélúingallaÍl lula]dono§inak elóz€t€g
irásbeli hozzáiálulását aííól, hogy oífe
az ]dótártamla a Magyár Álam iavá€ az inoatlan nyilvánlanásba a2 igénybe ven adókedvezmé6y ménókéig ielzáloglog kelúl bej€gyzésre, amely

16. kö|el€z€nséggl
l

7,

b,

c,

kóltségének ellenérlókél meglize|em.

b€,eg}zás

az adoli iárqyi Bszköz beíuháásra vona|kozó, 6lsó lámogalási igazolás kiá||jlását köVgló óvbefi k€zdódó
lámogaiá§i idó§zak végéiqkóveló 4, év végáig a Iáígyi eszköz b€fuházást
aláokámattal növen ósszegél Magyaí Ábm leszére msgíiz€lem,

üz€mbe

h€ly€zém,

támogatási idószaklól számílotl 4,
éllénkézóesétben a támogatás és annak j€gybanki

á b€íUháá§

územb€ helyezésélkövetó legalább 15 éwen az adói6dvezmény alapiáu| szo]gáló bellházá§,éván üzemte helyezett sponcólu
ingallent iskolai és dláksporl 6s6mények, szabadidóspo4 esemény6k és más, közó§ségl célú(kúIönósen: kllluíá|is, tuli6z|ikai) esemányek
lebonyolilása céljából a jogszabályban meghaláíozotl má(ékben ingyenesen vagy kedvezményg§ áfon bizlo§ítom.
d, bérelt vagy más jogcimen használl, n€m a látvány-csapalsportban múkódó hivalásos sponszeNezet lulaidonában áló ]ngatlan s§€lén a sporlélú
ingallan! piaciáíon bélelem vagy ínás jogcím€n használom,
é, a jelenédékénlegalább 5 millió iorint érlákúláQyi €szköz lelúiílás esgtén a lámogatásból m8qvalósuló íelú]liásl legalább 5 evig az eíedeli
rendellelósének meglol€lóen ha§znositom, valaínini benyújlom a spo élúingallan tula]donosának €],ózeies lá§b€li hozzájáíulásál aíól, hogy eííe
méílókáig i6lrá|og|o9 k6lúl bejegyzósíe.
a2 idólarlamía a Magyaí Álam javára az ingaían-nyilvánEításba áz igényb€ vetl adók€dvezmóny
l, ielenérlékéniegalább 10 Ínillió lorini értókű tárcyieszkóz beruházás. lélújilás €3€lén a spo(célú inga||anl€ilesaésíg nyilt pályázatol ilok h, é§ a
pályázati €ljárás €redménye alap]án nyedes személlyelkólök szeízódésl a lárgyieszkóz bsíUház&, {elújilás megvalósílásáía.
18, vállalom. hogy a lámooatás
olyan analilikus nyilvánlaílásl vezetek, amely biáosilia a |ámogatá§ok toljes elkúlónítésél,ás hozzáiárul a
támogatás lendelletésszgíú '8lhasználásáíól jogszábályban meghatálozott szérvek állali ellenórzósóhez|
'elha§ználásának
glszámolásá soíán c§ák bEonylánal dokum€ntáll kiadások s!ámolhalóak el, a lámogatás lelhasználása solán
1 9- ludomásul
vesz€m, hogy a lámo€á|ás
kololkezelt bizonylalokkal a láMny-csapa$poíi iámogatását biztosító iámogatási igazolás kállíta§áíól, lelha§ználásálól, a lámogalá§ els?ámolásánai é5
gllenórzé§én€k, vaieúinl visszalize!á§ének szábályeiíól §zóló 107/2011- (Vl,30.) Korm, rendelelben íogialtak §z€finl elszánolok. ós megózöm á
iogs.abdlyok állal elö

20, tudoítlásulvesz€m,
során kötél€zó

í ']álá,idó

v€6,q,

hoqy a Éváhagyást végó szeív6zet áial m€álhpíloll értékol€sielvek és a b€nchmark
jelléggélbíía §ponszery€zet
íészér€ és a2 abban íoglalt €lőirásoklól €l1élni ngm leh€(i

a lámooa|á§ol

|€ruezése és a lelhas2óálás

21,

kölelézettséOet Válla]ok, hogy a sportl€jlesztési

22.

vállalom. hogy a jóváhagyást végzó szervez9l áhal Évihagyott spoltÍojleszlé§i program, valamint annak köllségtsíve, illefug
leünteléb€n a honlápon lödónó kózzélóleli köiolez€nségnek elegel le§zek,

píogíám ióVáhagyá§a e§eléb€n a iogszebályokban, az óítékelési6lv6kb€n és benchmalkban, valamini az
elszamolási úhulalóban loglall elóiíá§okai bétanom és ludomásul veszem, hogy a n€m a ióváhagyásnak, ilelve €lóífásoknak meoleleló lelhasznáás
eselén a2 olszámolás. vaqy éranietl íósze nem íogadhatö e| é§ eí.e |örlénó kötelezés €$lón a támogatást és -amennyiben lelmgíú| - kamabn
Msszatizet6m:

Keh:Mlskolc 20]a.05 09

á támogatás összeg

szabó Tamás
ú9yaezéló

DWK Kosáriabda A|adémia Kolláioll Feléósségü Társaság

2018-05-09 08:45
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,t996.
óvl Lxxxl lörvény Geo. w.) 22lc, § gzerl t
adóíót ó3 .2 o§ztalékaóóól szótó
látrány.6apatsportok támoqalá§ának 8dókedvezrreíyg ó9 24lA, § gzorinti kodv9zmónyeEett cár8 {látvány.c§apatgport
lo aoÓ.bbJenÉs (a továbbiakbaD: látvány.csapatspod iámogat&i rendszor} alaplán m€gvalóguló lá.rtog!És e6élán
a

iaFa§€i

1.

Nynelko4t

á

Alulírott szabó

támogalásrs)

í€dveznÉnyerettstállsuáíól

Tafiás (hiatalos képviselő

neve), mint a láwány,csapaispo( lámogalási

€ndszerbsn

páyázó DVTK KosáíleMa

^kadémia

Korláoll FeleÓssÉgű

Társaság (kedvezményezetl neve) aáilásía iogosult képviselőjs büniotóiogi lelelő§ségem tudatában ezúton nyilalkozom, hogy á DVTK Kosá ábde Ákadámia
Koíláloll Feleósségű Tál§ásáo (kedvezményezolt neve)

n

e Tao,lv,4- § 41, pontja szeínti láNány,caapatsponágben

Z

a Tao- lv. 4. § 42. pontla 3zérlnll

műhödő

oíszágos sporlá9i szakszövelségnek minósúl.

lÉlvány-calp.t3portb.n Bíiködó ámatór 3poÉsZ6rv€2ehek mlnfuol, amely

o hivatásos sponolól ajkalmaz
B hivaiásos §po.tolól nem alkalmaz
iAzaz olyan, e spoírólszóló tórvényben me€határczott
hivalásos spo.t§zewozeinek,]

E

a Tao, tV- 4. § 43- ponlja sz€rinli

szabályok szelinl műkjdó sponsz€rve2et,

láwány-csapalsportban

működó

amelylk n€m

minósúlaTao. tv,4,§43, ponl §!élinti

hivatásos spoítszeNezetnek minósül,

oís2ágos sporlági szak§zöVelsége álal kiirl ve.sgnylendsz€í: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osziályában - a veléíán
iolosz|ályokla kiírl versenyrendszgr kivél€lév€l_ íé§a Vevő (indulásiiogol elnyert) sporl§zeruézel, vaoy b) alsóbb bajnoK o§náyaiban íészlvévó
(indulásiiogot elny€í|) sportszeNezel abban az es6tb9n, ha a: ilyen §po.tszervezsl hivalá§os spoítolót alkalmaz,]
lAzaz a látvány_c§apat§por|ágak

tr a Tao, tV.4, § 43/a, pontja szeíinti lálvány-csapatsport íejlesziéss óídekében lélleiótt alapítványnak íninósÜl, amolyi

ü

hivaláso§ §portolót alkalmaz
sporto|ót nem alkalmaz

D hivalá§os

szabályok szerinl múkódó, Ulánpódás ngvelés í€jb§aését végzó alapíivány, melynok alapító ol'jtátában
kápc§olato§ - 3poritevékgnys€ elóse§itege,
meghatá;ozoí tanös közéldekú él szelinti ievékenyssg€ - glsósoíban utánpóiá§koíú versenyzóPl€l
tehételeinek biztosílá§a, felkészíló {edzéssel ó§szolüggo és vercenyeaslósi íeladatok szerv€zésé.]

lfuaz a §podról szóló lóryényben m€haüirozoil

2. iayllst*o!6l á támogalás öneír|énék blztositá3áólz

láíqyi eszköz belLlhiás. felúiilá§

káPzássel összgtüg€ő

íela.latok

sz§mélyi jellegü Éíoldítások

o 30
n 50
370

%
%
yó

ú 30'/"
E50%

a

70%

tr

50

%

omindoníaita álleml (önkoíninyz.tl)

íorrástól nEnlé3 3alát

eÉ,

Dhnel,

n€gyéb íoírás:,,.-...,,,
Jelen spoúejleszté§i pioglamban nem pálya2oí j€cim.

Emindénleila állaní (önkórmányz.tl)

torÍástól ítt€6le3 s6iál

eó,

ahitel,
üeqyéb íofíás.,...,,-.,,

a 2. pont sz.rinti íenti kategórlák tetintélébenkltoi€d arra i6. hogy a2 állalam képvb6|l, hivalá§os lporttevékenyság.t véOró §zerv6'gt
amslyná hivalásos spo(oló altalmazásála kerül sot, vágy á támogaással érint€tt táígi
(Óeéíw€ á havaláso; §podsu eívezetél, valamint az olyan sportsz€ív€zelei,
;§zkóZ beluhazás, |6lújítás lek,ntetében n€m toliesüÁek a korlátozon ménékű§azdaságiélú Iéls§ihény feltélelsi} 63eiében 3 Tao tv. ?zc. § (4} békezd& c|e)

llyilatkorálom

ponlla sro.intl ménékékela |6nliiogclnpkrc nyúllott tálíiogalfuho. kapcsolódÓ, . t mog.lolt hiv.lásos spod§zewezet vroy a 30/l. § s.elinti s2.rvélá
ég;re nEgfE reü lálvány_c..prBpoíl lámog.lásl í€ttd3zeí s:érlnil klégésrtó sportíelle9{ósi tátnog.tá!93l - a szponzori szgrződé§ kerelében juttaiott
kiegésziló sponíeibsaési támogalás kivél€l€Vol- ö§szevont érlékáí9k.ll .ltahnazni,

3,

yllattozrl lá€yl

B9zíör boruháás,iéillrtfu pgc{m esdén a íell€szlé§sel ótlí|l6ü íngáttan ha§znosllá!óól3

Elt€léíl .porr.ileszlési Píogram kel€léb€r|

n6m pá|yázok lngltlan

le|l..áésl€.

trgazdaság! ievékenységnek n€m minősüló használal,
amatól (szabadirós)- és diák
[Az iníía§üuktliíaigezolt módon pl. kizárólag a ledvézínényoz€tl saját tevékonységekénl Végzelt ulánpoÜlis-,
iponbvotenyseg &ljara szolgái ezéft a Émogalás eúrópaiuniós Versenylai érl€l€mben n€m minősül gazdaságj tevékenységnek.]

Ekoílátozofl ménékűgazdasági élr1 használái,
minósül6 használat kizáíólaqosa, jálljléko§ jellegű. azaz az iniraslruktúía qazdasá€i cé]Ú
ievorenysegte-vona$(;ó nasznáiatinem hatadla meg az inllastruKúla iényle9es teljes áve§ kapacitá§ának 20 százalékál, E tekinleib€n
gazdasáqi ÓvélGnységnek minősúla bérbeadás ú!án,€u€nédék í€jóbon lóílénó utánpónás-. amalór (szabadidós|, és diáksport c6lú
lEz esBtben a gazdasági t€vékeny§€§n€k
használal isl

Dgazda§ági

l€vékenységnek minósúló használal.

gazdasági t€vékenység cáüára szolgáI, ezérta lámogatás 6uópa] UniÓ§
[Az inlíastruknira pl. hivalásossporltevékenység, illelv€ egyéb
;eEenyjogi éneb;b6íJgazda*gi @vékeny§égnek minó§úl, Gazdasági tevókenFégn€k minősül a béóeadás úlján. ellenédék l§ében
lönénó utánpóíás-, amal6l 1szabadidós)-,

ó§ diákspon célúhasználal j§l

Kiiolenlem, hoqy amennyib€n a sponszervozet díjazas ellsnében sporlolói íoglalkorlát, a kérelemhez lendszelesítell nyilatkozatot a sporlolótÓl
é§ a Tao N, 4, § 40á. ponlja ligyalambevételé\/Bl l€liam meg.

kapolt adalok alapján

glá lartozik. a Tao, tv.
Ha a lámogalott szeN€zét az Eulópai Bizollság sA,31722 (2o11/N), sÁ46615 (2o16lN) és sA.48265 (2017lN) számú natálozatajnak halálya
ki€gésrító lámogatá§ ó§szegével a látvány-csapatspod rámogalását
3o/l, §_a s;íinü iogcím€k vonalkozá§ában a iámogeiási szerzódés kerelében m€gkötöt!

2018{5{9

08:45
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(V1.30.) Koím, lendelelben íoglallak szerin1 kóteles elszámolnl,

Tudomásul veszem, hogy a láivány-csapatsporl lámogalását bEtosiló lámogalási gazolás kiállílásálól.
és
a lámogailis €ls.ámolásának
ellenóízésónek. Valamlnl visszafizetésének Vabályaiíól szóló 107/201í, (Y1,30,) Ko.m. í€ndelet 2. § (1) 'elhasználásáról,
bekezdés 1, és 2, ponlok 3z6íint! szelvek io§osuhak a lénli
nyilakoza! vab§aglarlalrnánai vE§9álalál6. é§ 3m€nnyibon annak oredmósye ngm lámasztja alá a íenti nyila|kozatot, a lámogátás Visszalizetteté§le ke.ol.
Kélt: Mi§kolc, 201 8, 05, 09,

1Hlvatfuo. lporloló; a spo lólszóló 2004, évi l. törvény 1.
§ {4) bekezdé€ábon ín€gietálozotl. a látvány,csepátsporlnak minósúló spoítáoban íoglalkozlaloll
íoglalkozlatá6bán ó§ díiá2á6 €ll§nóben nyújlott §zolgáltalá§kónl |olylaioll §porttevékenyséo hivatá§os
spoí|oló az.al, hogy az általa jöv€dclemszelző
§poltlevékBny§égnsk minósúl, amonnyib€n a ré§u éíespo iovékonysegóvél ósszoíúggó§ban á2 éíinletl lámogalási ldószakban nyujtott pénzbeli juttatás - a
sporlíendezvényen való lé§zvélelhoz kapcsolódó Uiaási k6li§óg6k és szillá9kólbógok kivótelével , meohaladja a íészvércliköltségel é§ a §ponoló iovedelmének
legalább 50 százalékál teszi ki, ÍÚgg€tlenúlanól, hogy a §porloló Ós az érin|ett spoílszgívez€l kólÖti,e egymássál munhászeízódésl (Tao, fu. 4. § 4oa, pont)
2Abban az gs€tb€n

szúkség€s kjlölleni, ha a kedvezmónyé2glt azl, ponl alapján hivalásos spo(szervezelnok, hivalásos spoíiolól alkalma!Ó smatÖí
€sgtábgn a láígyl eszköz b€íuházás (lelúji|ás) hivatásos spoínevékeoység€l íoly'áló

sporls.eívo.olnek, vagyalapílványnak minósal, vagy olszágos szakvöVelsóg
sZ9.v€zel inllaslrUkiúla iejles:tósélo irányUl,
3Valamennyi kedvgzményezett es€tébon knó[éndó]

2018-05-09 08:45

19/25

be/sFP-1

1

8^rKosz

351 /201

Amalóíitllvatfu 03 nyllatxozat
Aulkon Szabo Tamás (hivatalo§ kápviseló neve), mlnt a Kéleh€zó kópvis€l6je,

au

Az áhalam képvs€h §portszeív€zel

sporlszefiezelnek mlnósül,

múkódő AlrATÓB

a lálvány-csapal§porlba,l

elább nyilátkozelol léslem-

Tudomásul veszgm, hogy a jol6n nyilalkozat mégí€lel6 kilöl|ése és aláiíá§a az glbkálás lellélele,
Bün|€lójogi

í€l9ló3§óo9m

ludalában kijelentem, ho€y

bekóvelkezeí váhozásokal 8 ner,on bé|ú|bei€lefllgh

a íenti nyila|koza| a valóságnak m€gí€l€l
a ióváhaoyá§l

ós köi9lezenségei

Vállalok, hogy a nyilalkozal vonalkozásában

véozó szérvezehek.

Mi§kolc. 201a,05,09,

Llitványtsspetlponban ínúxödó .msl6. spoí!!z.rv..et:
vágy sporlvállalkozás,

amelyjk nem minósú| a köv6üezó

minden olyan. a spodó| szó|o lóryányben

ponlban m€ghalározolt

m€haiáíozot

hivelásos sporlsz€rvézétnek

§zábályok §zelinl fiűkódó spon€€yesúlei

(a tár§asági adólól és az osáalékedólól szóló

1996, éviLx')c(l,löruény 4, § 42. ponlja),

Lá§ány.csgpalspoítbán műkódó hlvelásos sporl3zeívezel:

a lálvány-c§apaisporlagak

országos spoíági §zaksrövolsége

áhal kiíll Veísenylgndszeí:

a, l€gmagasabb tslnótl bainoka oszlályában , a v€telán kolosztályoklá kiín V€í§enyíends.é. kiváglével- íészt vgvő (indulási iogol elny6n) sporl§z€ívezet, vagy
b. alsóbb bajnoki o§ztályaiban rá§zt vevó (indulásijogol slnyert) spoíi§z€rvezet abban az esslb€n, ha az ygn sporl9z€ívezet hivatásog gpodotól alkálmaz

íöbb

látvány csápalspodban lóbb jogi szémély§zervezeti egységgel (szakos.tállya|] működó

sportvervezglekre €löírt

sporlszeryszél €selén

az

s

lÓNényn€n

a

hivátáso§

rendelk€zésekei csak aría á iogi sz€mély szeívezeli €yságíe (szakoszlályra) kell alkalmazni, amelyih az a|b} pont s2elinlj

Velsenyrend§zerek bájnoki o§zlályaiban íészt V6sz (a lársaságiadóról és a2 oszlalékadótol szóló 1996, évi LXXxl. löívóny 4, § 43, ponliá).

2018-05{9 08:45
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ÁFA Nyilalkotal

A KéíélmezóKepviseleÉben el]áíva, a

2018/2019,es támogalási időszakra vonalkozó sportíejlesztési proglammal kapcsolatban bontelóio§i

lldátában, áz általános lorgalml ádóról szóló 2007 evlCxXvll lórveny

(a lovabblahban

Jo9clm
Ulánpóllá§

Áa

N,) alapján a kövelkezó

lg'olósségem

ryilalkozalol le§zem.

Bruttó'

Nétló'

neveési íeládaiok ellálásának támogatáse

Táryyi e6zkóz b€luházá§,

l6lújílá6lámogalása

Képzési feladatok lámogalása
Vsrs€nyeztelés

lámogalásá

!ogcímenké.legy válaszháló,

Továbbá kijel9nlém. hooy amannyib€n
Kosánabdazók olszágos szöVelsógól

-

a jel€n nyilalkozal larlalmában, ill€tvo aZ abben szel6pló

h3ladénalanul, de léqkésóbb a változál kóv9ló 5 nepon belül

-

edalokban
j€l€n

váltoá3 köv6ll6.1k b€, 6íól a Magyal

nyiletkozát mggíeleló kilöltésévgl ás benyújtásávál

láÉkozlatom,

Tudomásül vesz€m,

hogy amennyib€n

az Áa

tV, által olőíd

íoídllottadózás sz€rinl

a lermék bes!€2őJ6ként,

vagyok a2 állaláflos íoígalmi adó m€{lizetésére, va|amint e kóíben áía levonási joggal nem íenóelk€26m,

ill€tvg

a szolgána|á§ igénybgvgvójskénl kó|elozell

az éíinloltügyletél külön gzámdom el és az úgyletet

alátámászló t izonylalo(ka)i elkúlónile[en nyújtom be,
Hozzáiáíulok ahhoz, hogy a

Valaminl 6

Magy

Kosá abdázók oíszágo§ szövel§ége adalaimal íelhasznália, nyilvánlansa ós szúkség esetén lovábbi adalokal lérjen be.

élból a Namzeli Adó- és Vámhivalall megkeresse. Az ilyen jellegü

Kosáílabdázók oíszágos szóvet§óge

adatszolgállatá§hoz

a2 álla]ános lorgalmj ádóval lapcsoletos jogálásomrá

Kelt: Nl]skolc, 201 8, 05. 09.

hozájálulok, íudomásul veszem, hogy a Magyar

Vonatkozóan lovábbi nyilalkozalol, iníormációl kéíhet.

szabó Tamás
ügyvez€|ó

DVTK Kosállabda Arádémla Koíláioll Feleósségú Tá6aság

2018-05{9 08:45
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Nyllát*ozat a DE MlNlMls lámogatások igényb€véleléről
A §portfejleszlósi píoqíamkapcsán teil nyilaikozala alap]án az Ón §portsreíVezeténeft nem kellDe minimjs nyilátkozatot kiiÖlton]e,
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lrsllók|etgk
Köztáítozá§meí e§ség§t €ezoló

PDF b€€mélé§g

a me|lókl€lekhez

Nyilvánladó ha!óság Eá:olásá (a kéro'mozó s2é|v6z9lel nyilvánterló szervsz9l (bíló§ág, vagy kózigá.gátási
n€m ré96bb' igazolfuá a §z9lv6z€l
nyilvá.lartásban §z6í6pk adelanÓD

§zerv) 30 napnál

Fájlok 3áíítá: ]
Utolsó
'ellöltá§:
2018,03_2815:46:00
Kó4egyrói aláiíás-hilelesilé§s€l

ellá1on alá líá§i cimpéldány Vagy úowédállal elle npgyzetl aláirás minla, a tamogaioit §Zeeézél
vezelóiélól (meqhalalrnazas eselén a !ámogalá§l kélelem alákásála é5 elen]egyzésére jogosol! személyeklól ]5l

Féllolté§
Fá|lok 9zánta:

1

Ulol3ó lgltöltés:

2018-03-2E 15:45:46
loazolas aííó', hoqy a pályázó kóaaíozásmenles
a M)ztarloZásmenles adózói adatbá.sban)

F€tlóilós

Fállok 32ámr:

adózónak mlnósúl (30 napná nem íégebbi közokiranal igazolja vaqy §zelepel

3

2018_04,13 ]0:52:23
(35 000 F0 A 39./20l1, (v|, 30,) NEFMll€ndeíel

Fá]lok §2ámá:

alapján íizeüend6 lgazgalási §zolgállatási díj beíi26lésétigazoló b]zonylat

1

Uiolsó |éllöltés:
2018-04 06 17:01:00
ÁFA Nyilatkozal

AáíÉndó nyilatkozál l€löllé§€
leltöllés:

t lol3o

20]8-04,0715.31:54

Fel!óltés' Meqt6kinié§
tjtol3ó teltölté3:

2018 04.07l5:36:56
F€ltöllés

/

Meolekintés

Fáilok száma|

t lol3ó

1

EMM| flyihlkozal
Kéíjúk,hogy telies kóúén k,löllóll, a Cbkumenium mlndkél oldalán ég§zerú aláirádsal 6lláon nyilatko2atokal tóltsön íel a

AláíÉndó nyihlkozál lglöltése
2. §zámú nllatkozat

Aláiíandó nyilalkozat lélöliése

í€liöllés:

201a 04,07 15:l]9:33
Egyéb dokumeítumok

Kelt:Mislol., 20]

8-

05,09.
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A projekt kiillsegVete§é
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A kérélemhoz tarlozó rnollóklo!ék

(9

darab)

ÁFA t{yllátko.al

Aláinndó nyll.tto2at lgtőltóro
(szeíkesztás ajat!, 98 Kb, 2018-04-07 15:31 54)
akademiaalanyllalkozai_1523]07914.pdí
1 0
67acá4ec283a71 7e7530c31 8ac76a57ía0eó071 5aa1 1 4bc8c3283958€680
1

alálÉ&hiiataalló8ral ollátoll lláini§i cimpéldány vály üOyvéd áltól ellén|égyzoil .láíÉsmint ,6lámolalolt a2ervé:et ve2.ióiótól
(nr.ghrl8lm.2& é3€tén. táElog9lá§| kóltlom aláíé3á'3 ó§ ell€niegyzé§ére logo3u|t s.emclycklólls)
Körj€gyzől

dúkakadéínlacffipelda^y_15?2?44746.9dí (szerkesulés alatt, 474 Kb, 20l8 03,28 l5145]46)
7lc2271 a€3a67281

4a0407o365c1 a1 9ce4895660íe777l bé1 e727a1 36581 d601

Elllrl ny alkozet

Kéint. hogy lelies kö.,jén tilöhötl,

a dotumentum

mlndlót old.lán cég9renj alólrás3al ellalolt nyiláltozatoiát tólt6ön í.l . rendszert}e.

Atáiíandó nyll.tkozát l6töltés€
1523108216,pdl (szelkoszté§ alatl, 350 Kb. ?018-04-07 15:36:56)
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