be/24A-K002/22094/2018/MLSZ
Iktatószám: be/24A-K002/22094/2018/MLSZ

Támogatási igazolás kérelem
Kérelem
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

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 5. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy KISKUNHALASI FOOTBALL
CLUB - adószám: 18345478-1-03 részére a be/SFP-22094/2018/MLSZ számon nyilvántartott sportfejlesztési programhoz kapcsolódóan a támogatási igazolást kiállítani szíveskedjenek
az 1. sz. melléklet szerint.
Kelt: Kiskunhalas, 2018. 12. 15.
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1. számú melléklet
A támogató alapadatai
A támogató adatai az igazolási kérelemben utoljára frissültek: 2018.12.13. 13:15:35
A támogató adatai az adatbázisban utoljára frissültek: 2018.12.14. 12:34:59
A támogató adatai az adatbázisban legkorábban ekkor frissülnek: 1970.01.01. 01:00:00
Adózó (támogató) neve

KOHL-BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzék száma

0309111825

Adószáma

13325035-2-03

Köztartozás állapota

Köztartozásmentes

Üzleti év fordulónapja

2018-12-31

E-mail címe

kohl.bau@freemail.hu

A támogató székhelye
Irányítószám

6344

Város

Hajós

Közterület neve

Toldi

Közterület jellege

utca

Házszám

10

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó
Hivatalos képviselő adatai
Hivatalos képviselő neve

Kohl Róbert

Hivatalos képviselő beosztása

ügyvezető

Kapcsolattartó neve

Kohlné Mendler Judit

Kapcsolattartó beosztása

ügyvezető

Kapcsolattartó e-mail címe

kohl.bau@freemail.hu

Kapcsolattartó telefonszáma

+36 20 444 41 08

Kapcsolattartó adatai

Annak a honlapnak a linkje, amelyen a sportszervezet eleget tesz a tájékoztatási kötelezettségének
Honlap linkje

http://kiskunhalasi-fc.hu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=20:tao-20182019&Itemid=223
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Jelen kérelemben igazolni kívánt támogatási összeg jogcímenként.
Azokra a jogcímekre, melyekre jelen támogatási igazolási kérelemben nem nyújt be igényt, kérjük, írjon 0 -t!
A támogató által felajánlott, az igazolási kérelem elkezdésekor megadott 344 000 Ft -ból a 12,5% kiegészítő sportfejlesztési támogatást levonva, az alábbi táblázatban a
jogcímekre összesen pontosan 301 000 Ft -ot lehet beírni!
Jogcím a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény 22/C § (1) bekezdése alapján

Támogatás
jogcímenként

Még igényelhető támogatás
jogcímenként

Jogcímhez kapcsolódó
bankszámlaszám

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

8 872 936 Ft

ebből előfinanszírozott nem ingatlan

0 Ft

8 872 936 Ft

11732064-20065324-00000000

ebből előfinanszírozott ingatlan

0 Ft

0 Ft

11732064-20065324-00000000

ebből utófinanszírozott ingatlan

0 Ft

0 Ft

11707024-20483706

Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása

301 000 Ft

5 837 670 Ft

11732064-20064017-00000000

Képzés

0 Ft

0 Ft

ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

301 000 Ft

14 710 606 Ft

Összesen

Jelen kérelemben igényelt támogatásokhoz kapcsolódóan a sportpolitikáért felelős miniszter és a szakszövetség által közzétett fizetési számlára befizetendő ellenőrzési
feladatok ellátásával összefüggő költség (1%)
Magyar Labdarúgó Szövetség

1% ⅔ része

2 007 Ft

11707024-20489630

Emberi Erőforrások Minisztériuma

1% ⅓ része

1 003 Ft

10032000-01425190-00000000
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2. számú melléklet
Nyilatkozat
látvány-csapatsport támogatás felhasználása során az önrész rendelkezésre állásáról

Alulírott Kuhn Róbert a(z) KISKUNHALASI FOOTBALL CLUB - adószám: 18345478-1-03 képviseletében, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a be/SFP22094/2018/MLSZ számon jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósításához a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C § (4) bekezdésben foglalt
támogatási intenzitásnak megfelelően az önrész a 3. sz. melléklet szerint rendelkezésre áll.

A sportszervezet hivatalos képviselője
Hivatalos képviselő neve

Kuhn Róbert

Hivatalos képviselő e-mail címe

kuhnroby@t-online.hu

Hivatalos képviselő telefonszáma

+36 30 983 32 95

Kapcsolattartó telefonszáma

+36 30 983 32 95

A sportszervezet kapcsolattartója
Kapcsolattartó neve

Kuhn Róbert

Kapcsolattartó e-mail címe

kuhnroby@t-online.hu

Kelt: Kiskunhalas, 2018. 12. 15.
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3. számú melléklet
Az önrész rendelkezésre állásának jogcímenkénti kifejtése
Jogcím a társasági adóról és osztalékadóról
szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C § (1)
bekezdése alapján

Közvetlen
támogatás

EMMI és MLSZ
részére fizetendő
1%

Közreműködői díj

Teljes támogatás

Önrész

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből előfinanszírozott nem ingatlan

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből előfinanszírozott ingatlan

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből utófinanszírozott ingatlan

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása

291 970 Ft

3 010 Ft

6 020 Ft

301 000 Ft

33 444 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

291 970 Ft

3 010 Ft

6 020 Ft

301 000 Ft

33 444 Ft

Összesen

Kelt: Kiskunhalas, 2018. 12. 15.
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Önrész forrása

Egyéb
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Kiegészítő támogatás
A(z) KOHL-BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság szervezettel egyeztetett módon, a Támogató szándékának megfelelően a kiegészítő
sportfejlesztési támogatás jogosultja
Ezen sportszervezet
A(z) KOHL-BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság szervezettel egyeztetett módon, a Támogató szándékának megfelelően a kiegészítő
sportfejlesztési támogatás típusa
Támogatás
Az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról alapján a kiegészítő támogatás összege
43 000 Ft
Az itt kiszámolt összeg az 1. számú mellékletbe jogcímenként beírt támogatási összegek alapján kerül kiszámításra a következő képlet alapján: jogcímhez beírt támogatási összeg / 0,875 *
0,125. Az egyes műveletek között kényszerített lefelé kerekítés történik, hogy a kerekítési szabályok miatt a támogató által felajánlott támogatási összeget a jogcímenként számolt
kiegészítő támogatást is tartalmazó támogatási összeg semmiképp se haladhassa meg!

Kelt: Kiskunhalas, 2018. 12. 15.
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Nyilatkozat
Alulírott Kuhn Róbert, mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben
vállalt kötelezettségeit teljesítette;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezővel szemben a bíróság nem rendelte el a csődeljárást vagy a sportszervezet felszámolását, továbbá nem áll végelszámolás vagy kényszervégelszámolás alatt;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
5. 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. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint alkalmazott támogatásból kizárás
hatálya alatt, és
6. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról történő elszámolásban személyes adatokkal szereplő természetes személyektől a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt
beszerzem;
7. 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;
8. a Támogató a kérelmet jóváhagyta. A kérelmező a kérelmet vele egyeztetett tartalommal, együttes kérelemként nyújtja be;
Kelt: Kiskunhalas, 2018. 12. 15.
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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
Támogató köztartozásmentességét igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Feltöltés / Megtekintés

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-12-13 13:11:27
Feltöltés / Megtekintés

30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a támogató köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-12-13 13:16:37
Feltöltés / Megtekintés

Kiegészítő támogatási szerződés

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Együttes kérelem

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Kelt: Kiskunhalas, 2018. 12. 15.
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A kérelemhez tartozó mellékletek (2 darab)
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_004_22094_201_1544703087.pdf (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2018-12-13 13:11:27) 05853530c6fe7fd2273376d344b287480c0db22b773c767a6e8335738cb41b9a
30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a támogató köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban)
koztart_opten_tamogato_002_22094_20_1544703397.pdf (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2018-12-13 13:16:37) 9ead65e9a21c573399bb586ab5bad584f30506658dbc4719a6568f5d25bd2e1f
Kelt: Kiskunhalas, 2018. 12. 15.
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