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Kérelem sportfejlesztési program hosszabbítása tárgyában

 
Tisztelt jóváhagyást végző szervezet!
 
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §,
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 14. § alapján kérem, hogy a részemre (név: Tisza Volán Sport Club, székhely: 6724 Szeged,
Bakay Nándor u. 48., adószám: 19983233-2-06) a KE06302/2015/MJSZ számon nyilvántartott sportfejlesztési
program hosszabbítását az alábbi indokok alapján (a jogcímek és az összegek indoklásban történő megjelölése
mellett) engedélyezni szíveskedjen további 1 év támogatási időszakra:
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Magyar Jégkorong Szövetség
részére

Budapest
1146 Istvánmezei út 1-3.

Tisztelt Jégkorong Szövetség!

Sportfejlesztési tervünket a MJSZ a 2014/15 időszakra jóváhagyta és KE06302/2015/MJSZ sz. a.
nyilvántartásba vette.

A pénzügyileg teljesült támogatási igazolások szerinti „támogatás szakmai része” összeg jogcímenként a
következő volt: Személyi jellegű ráfordítások 3 047 795 ft, tárgyi eszköz beruházás 45.348.271 Ft, míg
utánpótlás nevelés költségei 28.138.325 ft. Ezzel szemben a beszámolási időszakban a tényleges felhasználás
a következőképpen alakult:

A személyi jellegű ráfordítások támogatása jogcímen előző évről hosszabbított  990.819  Ft mellett 1.368.400 Ft
volt. A maradék összeget 1.679.395 Ft-ota sportfejlesztési program meghosszabbítása során a 2016 II.
félévben kívánunk felhasználni a bérekre és járulékokra.

A tárgyi eszköz beruházás tervezése a felnőtt korosztályú csapat sportfelszerelése és sporteszközök vásárlása
céljára történt. Mivel ez idény végén a felnőtt korosztály megszüntetésre került, az előző évről áthozott
3.353.421 Ft került felhasználásra a tárgyévi támogatás legnagyobb részét az UP sporteszközökre vezettük át
programmódosítási kérelemmel, melyet a MJSZ határozattal elfogadott.
A tervezett palánkcsere a betervezett összeg szintjén teljesült, 2016. június hónapban megtörtént a műszaki
átadása.
A tervezett hűtőgépészet cseréje nem valósult meg. A pályázati programunkban betervezett összegből nem
tudtuk volna megnyugtató minőségben a hűtőgépészetet felújítani ezért 2016/2017 TAO évben újra pályáztunk
a hűtőgépészet cseréjére, ennek elbírálása jelenleg is folyamatban van. A hűtőgépészetre pénzügyileg teljesült
fel nem használt támogatások összege rendelkezésre áll a tárgyi eszköz beszerzés bankszámlánkon, a
hosszabbítani kért összeg 20.088.047 Ft.

Az utánpótlás nevelési költségekre a 2014/2015 évre lehívott összeg maradványából és a 2014/2015 évben le
nem hívott de 2015/2016 évben befolyt támogatásból ( a teljes elfogadott támogatási összeg lehívásra került)
24.636.313 Ft –ot használtunk fel, valamint a tárgyévi támogatási keretből 11.075.925 Ft felhasználása mellett
19.507.216 Ft –ot kívánunk a 2016/2017 évi sportfejlesztési programunkra átvinni. A hosszabbítani kívánt tárgyi
eszköz beruházás és utánpótlás nevelés összegek meghatározása az évközi programmódosítás értékének
figyelembevételével történt.

Lényegében a 2015/16. idényben június 30. napján megmaradt összegek azért voltak megtakaríthatóak, mert a
korábbi hosszabbítási határozatok támogatási összegeit párhuzamosan használtuk fel a tárgyévi támogatási
összegekkel együtt.

A fentiek alapján kérelmet terjesztünk elő a Magyar Jégkorong Szövetség felé és kérjük, hogy

szíveskedjék

a sportfejlesztési program meghosszabbítását a fenti módosítások, illetve a mellékelt
„TVSC_hosszabbbítás_3sz_melléklet” szerint engedélyezni ill. tudomásul venni a 107/2011. Korm. r. 14. §. (10)
bek-ben foglaltak szerint a 2015/16 támogatási időszakban fel nem használt támogatás összegének
felhasználását a sportfejlesztési program 2016/17. időszakára 2017. június 30. napjával bezárólag.

Nyilatkozunk, hogy a 2015/16. évi elszámolást az ide csatolt táblázattal a TAO ellenőrzési csoportnak is
megküldtük.
Csatoljuk a NAV 0 adóigazolást, cégkivonatot, aláírási címpéldányt.
Csatoljuk a bankszámlák egyenlegeire vonatkozó bankszámla kivonatot.
Csatoljuk a 39/2011 NEFMI r. 1. melléklete III. pontja szerint a jelen kérelem igazgatási díjaként befizetett
összegre vonatkozó igazolást.

Bejelentjük, hogy jelen kérelmet elektronikusan és papír alapon is előterjesztettük.

Szeged, 2016. július 28

                                                                                       Sporttársi üdvözlettel:
                                                                                          Kővári Árpád elnök
Tisza Volán SC
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Kérem beadványom pozitív elbírálását.
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Jogcím Támogatás szakmai
része

Önrész Közreműködői díj 1% Szakmai ráfordítás
összesen

Személyi jellegű - Lehívott
támogatás

1 679 395 Ft 1 679 395 Ft 0 Ft 0 Ft 3 358 790 Ft

Személyi jellegű - Le nem
hívott támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás - Lehívott
támogatás

20 088 052 Ft 8 949 193 Ft 818 618 Ft 0 Ft 29 037 245 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás - Le nem hívott
támogatás

9 530 046 Ft 4 210 631 Ft 196 497 Ft 98 248 Ft 13 740 677 Ft

ebből 10 millió Ft feletti
utófinanszírozott tárgyi
eszköz beruházás,
felújítás - Lehívott
támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

ebből 10 millió Ft feletti
utófinanszírozott tárgyi
eszköz beruházás,
felújítás - Le nem hívott
támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelési
feladatok - Lehívott
támogatás

19 506 811 Ft 2 175 825 Ft 50 409 Ft 0 Ft 21 682 637 Ft

Utánpótlás-nevelési
feladatok - Le nem hívott
támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Képzéssel összefüggő
feladatok - Lehívott
támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Képzéssel összefüggő
feladatok - Le nem hívott
támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetéssel
összefüggő költségek -
Lehívott támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetéssel
összefüggő költségek - Le
nem hívott támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 50 804 304 Ft 17 015 044 Ft 1 065 524 Ft 98 248 Ft 67 819 349 Ft


