
Iktatószám: be/22C-K002/54341/2022/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 ALSÓÖRSI SPORTEGYESÜLET

- adószám: 18922950-1-19 részére a be/SFP-54341/2022/MLSZ számon nyilvántartott sportfejlesztési programhoz kapcsolódóan a támogatási igazolást kiállítani szíveskedjenek az 1. sz.

melléklet szerint. 

Kelt: Alsóörs, 2023. 01. 09.
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1. számú melléklet

A támogató alapadatai

A támogató adatai az igazolási kérelemben utoljára frissültek:  2023.01.09. 10:34:21

A támogató adatai az adatbázisban utoljára frissültek:  2023.01.09. 10:16:49

A támogató adatai az adatbázisban legkorábban ekkor frissülnek:  2023.01.10. 10:16:49

Adózó (támogató) neve  ED HOME Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzék száma  0109997151

Adószáma  24237875-2-42

Köztartozás állapota  Nem köztartozásmentes / nem szerepel az adatbázisban

Üzleti év fordulónapja  2023-12-31

E-mail címe  edhomekft@gmail.com

A támogató székhelye

Irányítószám  1083  Város  Budapest

Közterület neve  Práter  Közterület jellege  utca

Házszám  59  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Hivatalos képviselő adatai

Hivatalos képviselő neve  TÖRÖK GÉZA DÁVID  Hivatalos képviselő beosztása  ÜGYVEZETŐ

Kapcsolattartó adatai

Kapcsolattartó neve  TÖRÖK GÉZA DÁVID  Kapcsolattartó beosztása  ÜGYVEZETŐ

Kapcsolattartó e-mail címe  edhomekft@gmail.com  Kapcsolattartó telefonszáma  +36 70 933 78 46

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

Honlap linkje  http://alsoors.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=105

Támogatás adóévében a támogató pozitív adóalapja előreláthatólag meg fogja haladni az 500 millió Ft-ot?

Nem

Jelen kérelemben igazolni kívánt támogatási összeg jogcímenként.
Azokra a jogcímekre, melyekre jelen támogatási igazolási kérelemben nem nyújt be igényt, kérjük, írjon 0 -t!

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 0 Ft  

  ebből előfinanszírozott nem ingatlan 0 Ft 0 Ft

  ebből előfinanszírozott ingatlan 0 Ft 0 Ft

  ebből utófinanszírozott ingatlan 0 Ft 0 Ft 11707024-20483706

Sportcélú ingatlan üzemeltetés 0 Ft 0 Ft

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása 1 000 000 Ft 5 596 351 Ft 11748083-24886510-

Képzés 0 Ft 0 Ft

Összesen 1 000 000 Ft 5 596 351 Ft  

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 6 667 Ft 11707024-20489630

Honvédelmi Minisztérium 1%  ⅓  része 3 333 Ft 10023002-01780499-00000000

Az igazolási kérelem benyújtását megelőzően a jóváhagyott támogatások alapján befizetendő igazgatási díj (Fizetendő az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú
bankszámlájára)

Fizetendő összeg Utalás közleménye Szövetség neve Bankszámlaszám

3 000 Ft be/22C-K002/54341/2022/MLSZ Magyar Labdarúgó Szövetség 10300002-10473718-49020341
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2. számú melléklet

Nyilatkozat

látvány-csapatsport támogatás felhasználása során az önrész rendelkezésre állásáról

Alulírott HEBLING ZSOLT JÓZSEF a(z) ALSÓÖRSI SPORTEGYESÜLET  - adószám: 18922950-1-19 képviseletében, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a be/SFP-

54341/2022/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  HEBLING ZSOLT JÓZSEF  Hivatalos képviselő telefonszáma  +36 30 444 65 55

Hivatalos képviselő e-mail címe  polgarmester@alsoors.hu

A sportszervezet kapcsolattartója

Kapcsolattartó neve  Iványiné Wéninger Ildikó  Kapcsolattartó telefonszáma  +36 30 993 35 23

Kapcsolattartó e-mail címe  ildiko.ivanyi@gmail.com

Kelt: Alsóörs, 2023. 01. 09.
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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

Honvédelmi
Minisztérium és
MLSZ részére
fizetendő 1%

Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Önrész forrása

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

Sportcélú ingatlan üzemeltetése 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása 970 000 Ft 10 000 Ft 20 000 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft Egyéb

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 970 000 Ft 10 000 Ft 20 000 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft  
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Kiegészítő támogatás

A(z) ED HOME Korlátolt Felelősségű Társaság szervezettel egyeztetett módon, a Támogató szándékának megfelelően a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja

Ezen sportszervezet

A(z) ED HOME 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

67 500 Ft (Tájékoztató jellegű információ, amely az 1. számú mellékletben az 500 M Ft alatti/feletti opció alapján kerül meghatározásra.)

Kelt: Alsóörs, 2023. 01. 09.
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Nyilatkozat

Alulírott HEBLING ZSOLT JÓZSEF, 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 kényszer-végelszámolás

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;

Kelt: Alsóörs, 2023. 01. 09.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2023-01-09 10:46:32

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2023-01-09 10:06:35

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2023-01-09 10:39:32

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2023-01-09 10:39:58

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0
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Mellékletek

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Támogató köztartozásmentességét igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

(3 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
Fájl feltöltése manuálisan nem lehetséges, mert csak és kizárólag kártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni az igazgatási és
szolgáltatási díjat és sikeres kártyás fizetés esetén a rendszer automatikusan feltölti a befizetést igazoló bizonylatot!

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

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

Kiegészítő támogatási szerződés

Egyéb dokumentumok

Kelt: Alsóörs, 2023. 01. 09.
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A kérelemhez tartozó mellékletek (4 darab)

(3 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
Fájl feltöltése manuálisan nem lehetséges, mert csak és kizárólag kártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni az igazgatási és szolgáltatási díjat és sikeres kártyás fizetés esetén a
rendszer automatikusan feltölti a befizetést igazoló bizonylatot!

tig_2_igdij_befizetes_bizonylat_1673257592.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2023-01-09 10:46:32) c399e192360ebea3057feac1f4dc8beb39112cc894a621cfc96f201f32b5282d

Kiegészítő támogatási szerződés

kiegeszitotam.edhomekft_1673257198.pdf (Szerkesztés alatt, 228 Kb, 2023-01-09 10:39:58) b14af63da31421d12816b2f413647efb6a21f8af7e70ee4f38f69da47bdea1ac

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

koztart_opten_kerelem_006_54341_20230109_1673255195.pdf (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2023-01-09 10:06:35) 172eae36f4abd89709bc3226250989fb91a325b905b3e8783d6676d67fad52bf

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

24237875_9512245494_1673257172.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2023-01-09 10:39:32) 4d1126c4882cddf00c29254cce09c41202e0f7d01eeb7fc0046d333c029203b0
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