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aűól

és au o§.talékaőól saólli 1996 év{ LXXXI tötvétty, letve a tátlétty-csapa§pdt támogatá§át

Éü.szná&áó[ a támogE* ebámobsának és elenózéséneh vabmh
bekezdé§€. 16. § (2) bekzdésé.bt

abdán ldrcm, kily
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(1}

a lóülgalgatá§i ható§ági esrás és szobáffis áHnoe suóbályahól §ró|ó ioo1. évi Q(L tv. 29§ (1) bekaz&se

lb]ü spoítÉleszté§lprogramdJóáhagynl
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Afulírott Dcbre Erzsébet, mlnt a lCÉrelmezó képlrrs.lólé,
r. }ijehírtem, lrogy a kéí€lemben íogbfr adatok irfurmácók és do}Umentumok teties

lónjek

vakósak és hitelesek

2. tudomásul v€§zem, hogy a }óváhaqyást vé9z6 szeruezet a §poítÉilesztésipm§ram iíváhagyása érdekében a lGíelmezótól
továb§ adatokat kérhet;

és meg nem ftetett
ana az iletékes hatóság fretési könnyftést (észletfizetés, fizetési halasztá§) engedélyezett

3. kijehntem. hogy a lGrelmezőnek az álamháztaÉás bármely ahendszelével szemben esedékessévál|

lóztaítozása

nkrc§, vagy

4. kiielent€m,

a lGrelrnezó az

hogy

ánamháztartás arend§zeí€iMl

juttatott

és már bárt támogatások}el me9úelel6 módon

váah Ktebzettség€tt€{esftette;

etszámolL a Émogatásokra vonatlozó szezódése}öen

lérelmez6 végebzámolási eljárás abtt nem ál. ellene csőé. ftbzámolási-, ilbtve egyéb, a megszűntetésére
írányuló, jogszabáVban meghatározott e$árás nincs íoryamatban, é5 vállalom, hogy haladétúalanul beiebntem, amennyiben a

5. kijeléntém, hogy a

támogatás adótaítama ahtt ilyen e§áés hdul;
6. hozzá}irulok ahhoz, hogy

a Kéreknező adószámát a liváhagyást végzó szervezet és a Uagyar Átamkincstár íelhasználiil a lejiirt
tényénekés összegének megbmeÉsélrez;

köztartozások teljestése, iletóh9 az adósság b€kóvetk€zése

7. hozzájárubk ahhoz, hogy a Magyar fuamkincstár által mrjlódtetett monitoring rendszeíben nyilvántaított igérryftií adataimhoz a

irgszábályban meghatározott jogosultak valamlít az Allami Számvevószék a íbímányzati Éllenórzési Hivabl. a t€mzetgazdásági
Mini§ztéí*Jm és a c§ekély összegü támogatások nyilvántafiásában éíintettszerv€k hozáíéijenek
8. l@lentem, hogy

kBpcsolato}nak az álamháztaftásnól szóló 20u. évi cxcv.
és a szervezet - ennek igazoHsa céljából szükséges - adatait r€ndekezésre

a lére}nezó megrElel a rend€zett munkaügyi

tórvényben megúogaknazott követeknény€inek
bocsátom;

a kérelem adatai nyifuánosságra hozhakík (a léreknez6 neve, a támogatás tfiusa, célja, valamint a
honbpián kózzététeke kerú!};
a EMMI, a jóváhagyást végzó szeívez€L és az elen6rz6 sz€ív€zet

9. fudomásul veszem. hogy

támogaÉs ósszeg€

10. hozzájárulok a lGrelmezó adatáinak a iíváhagyó szervezeL továbbá az elhrrórzó szeívezet álta§ kezeléséhez.valamint
vállalom, hogy a személy€s adataik kezetÉséreszó6 engedéVt a beadványaimban szere$ Eímé§zetes személyeklól b
b€szerzem;
11. lótelezettséget vállalok aííö, hogy a jelen kércbmben közölt

köíuknényben beál6 vákozásÉl ha]a&ktalanul.

iiváhagy&. ilewe az el€nórzó
12. amennyiben

bármityen adatban,

ényben, iletve a támogaüást befolyásob

de legkés6bb a jogszabályban íoghfr hatiáíidón beliil hásban értesftem a

szeív€z€tet;

az épftési eng€dévhez kótÖtt

nárgyi

eszlöz berutriázás. íekijftás spoítcélt1 ingathnra irállrul, ligY vállabm, hogy

a) a beruházás územbe helyezését lóvetó legalább a i8szabiávban meghatározott idtiszalóan az adókedvezmény alapiául
, szolgáb beruházás révénúzembe helyezett irgatlan §portcéhi, ets6dlegesen piaci alapon tóítén6 hasznosftását

$:gszaMlyban meghaéíozoti kivéteilel} frnnta]tom, va]amirrt benyúitom a spoltcéM írgatbn fulailonosának €lfrzetes
íésbelihozzáfrirulását aíról, hogy erre az id6taítamra a Magyar Álam javára az ingatlarr.nyflvántartásba az igéírybevett
megrfuetem,
adókedvezmény mértééigjebálogrog kerül bejegyzésre. mely bejegyzés kóltségénekellerÉrtélét
ó) a2 adott tárgyi eszlóz beruházásra vonatbzó, ebő támogatási igazoÉ§ kÉffiüísátlóvetó 4. év végéig a tárgyi eszlóz
b€ruházást üz€mbe helyezem. ellenkez6 e§etben a támo§atás és annak iegybanki ahpkamattal növek összegét Magyar
Áhm részérem€gftetem,
c) a beruházás üzembe h€lyezését követó hgabbb 15 évben az adókedvezmény aIax{ául szolgá}ó bentházás révénüzembe
helezett sportcéhl ingatlarrt bkolai é§ diábpoít események szabadidősport események és más. lózösségi célti
(kii,6nö§ent

kkuráfis. furisztikai) események lebonyoffisa cé[ábd az adathpon fekiintetett mérnékóen ingyenesen vagy

kedvezményes áron biztosftom.
dJ bérelt vagy más irgcímen hasznáfr, nem a hiNány-csapatspoítban műlódó hivatásos spoítszeívezet tubitonában á*Í
ingEtlan €setén a §portcéht íngatlaítpiaci áron

d

Érelem vagy más irgcínen használom,

a jehrrertékén legaHbb 5 müó íodnt értékltárgyi,eszkóz

felijftifu esetén a támogatásból

megvalósuló fulijftást hga|ább 5

évig az eredeti rendetetésének megríelelóen ha§znosftom, valamírrt benyúitom a ,§poficék] ingatbn hJbidono§ának

f,)

élőz€tes Hsbeli hozzáiárulását arról. hogy erre az l*6taítamra a Magyar Állam javára az ingatbn-nynvántartá§ba az §énybe
vett adókeórezmény mérté|é§ Fkáloqiog keíül bePgryzésrc,
jebnértélénhgalább 10 milió íorint értékűüárgyi eszlóz beruházás, íehijfoísesetén a sportcélrú ingathnúeibsztésre nyft
páVázatot ítok ld és a pályázati eljíirás eredménye €lapián nyertes személye! kötök §zerzódést a táryyi eszköz beruházás,
fe

lú|tás me gvalósftására.

13. vállalom, hogy

ellótónftését,

a támogatás fehasználásáól olyan analtikus nyilvántartff vezetek amety biztosftia a üímogatások te|ies
íekrasznáüásának jogszabályban m€ghatározott szerv€k általi

és hozzáiárul a támogaÉs rendefretésszerri

elhnőzéséhez;
14. tudomásul

ve§zem, hogy a támogatás ebzámolása sonín csak bizonylattal dolomentáfr ldadósok számohatóak el, a támogatás
támogatását bktosftó támogatási igazolás }diiüftásáól,

fuhasználása sonán keleüczett bízonylatoldo| a lii§ány-csapatspoít
fuhasználásáól,

a támogatás ebzámobsának és e§enórzésének valamírrt vbszafuetésének

brm, reídeletben fuglatbk szeíint ebzámobk és megőzöm

a

Fg§zábályok

áfral eltiírt hatá]idó

szaMlyaiól szób 1072011. (Vt

30.}

vé9éi9.

hogy a sportúejlesztési program pályázati adatlap|án íb}tüírtetésí€ kerüfr meglevó, és válalt utánpótlás korosztályú
csapatotat a l(érelmezó az M§z ve§enyrendszeében a 2o14ll5-ös bajnoki évadban veí§enyezt€tni bgja. Tudomásul veszem,
hoqy amennyiben a már meglévő, iletve az önként vá[alt utánpótlás koíDsztát$t csapatok a2 ítl§z veí§enyíendsrerében a
20t4/1}ös bajnoki évadban még§€m indukrak el. vagy azt nem fejezik be. abban az esetben a ióváhagyó szeív a tárgyévr€

15. ldielent€m,

}iváhagyott műlódési támogaüíst arányman csökkerrtí;

veszem, hogy az eleldíonitu§ edzésnadót a §poítbíeszté§i píogfitm elb*á6sáól meghozott dónté§ ídópontiáig a
az
vató§ adato}dGl lo:töltöm, vatamtr az k ólózben belóv€ü(ezó vákozásolat az eklüonl(U§ edzésna!óban átv€z€t€m,
elektronih.s edzésnapló való§ágnak meghbíl adatoHol tórtén6 aktuaszábsát az a]<fuá|is támogaÉsi évad végéig€lvégtrem, és
folyamatosan íenntaÉom, A Pváharyé, iletve elenórzó szerv az edzésnaflóban Gl$ntetett adatokat e{árása blyamán bármkor
eiler6rizheti, azokat számon kéfieü. Az elelüonihls €dzésnapló a spottfuf,esztési píogram íésze.

16. tudomásut

lGk
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E

í{yiiráífiartó 1Btó3ág igazolá3a (a kér€rn€zó
§ze^€zet nyi}yántaítá§ban szeíeplt adataiól).

szeívezetet ryiMntafió szerrrezet {bíóság, yógy közigazgatási szervl

30 napíúl nem íégebbiigazolása a

El xózie§yrói aláírás-}*tehsftésr€l e§litott aláftási címpéHány v.gy ügyvéd ákal eü€niegyzett aláffis nir*a, a tá.fpgatott §z€ívez€t
(]íÉgtEtalmazás es€tén a tánrogatási kérelem aláffisára é§ el€nje$zésére jogost* §zerrÉlyektól E).

E ao rraprrát t*m íégÉb,biigDzolá3 aról. hogy ü páMzó kóztüít9zá3trEítc3 adózór€k
adózói adatbázbban)
(r5 OO0 Ft}

B

8

t:

bazgátási szolgáltatási di befetését igazoló

Az egyél eí§edély*ótebs tevékelrységek esetén a

bbonylat

lrgeds

wlirósü

(

rrez€tóJétól,

kózokir.§.l igizotj!. vagy szcíepel a kóztaítozósmcí*,É3

if

hatósági erEedélyek,

igazoH9olc

dokunemurtok
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