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Ügyiratszám : be/SFPHP01-6129/2014/MLSZ
1Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Sárospataki Református Kollégium Diáksport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE

2Gazdálkodási formakód:

001

Áfa levonásra a pályázatban

igényelt költségek tekintetében    Nem jogosult

3Tagsági azonosítószám 1348

A kérelmező jogállása :
Amatőr
Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb
bajnoki osztálya:

- nincs -
Utánpótlás típusa: Bozsik program

Női felnőtt csapat legmagasabb
bajnoki osztálya:

- nincs -
Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs -

 

Adószám:

Bankszámlaszám:

 
A kérelmező szervezet
székhelye: (irányítószám)

Sárospatak (helység)

Rákóczi út (út,

utca)
1. (házszám)

06-47-311-039

Telefon:

www.reformatus-sp.sulinet.huHonlap:

 
A levelezési cím eltér a székhely
címétől

A kérelmező szervezet
levelezési címe: (irányítószám)

Sárospatak (helység)

EÖTVÖS (út,

utca)
3. 2/1 (házszám)

 

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: PUNYI GYULA

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök



06203332446

Mobiltelefonszám:
punyi21@gmail.com E-mail cím:

 

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Punyi Gyula

06-20-333-2446

Mobiltelefonszám:
punyi21@gmail.com E-mail cím:

Sportszervezet alapításának időpontja:  2008-11-24

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport
területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569,
Sportiskola esetén: 000, DSE 001
3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

Ügyiratszám : be/SFPHP01-6129/2014/MLSZ
78Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre
irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)

Támogatási
időszak

9Eszköz
jellege

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                   

10T.i.     Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)            

Üzembe helyezés
tervezett
időpontja          

Összegzés:

0 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással,
felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított
alakulása a 2014/15-ös időszakban:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összegzés:

összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése                                        

3Ingatlan
típusa

Cím
(irányítószám,
város, utca,
házszám)          

Helyrajzi
szám          

Mérete Használat
jogcíme

1I.v. Bérleti
díj
Ft/óra

2I.v.
h.

M.j.

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó)
2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma
3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves
pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok
7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban
kell feltüntetni.
8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint
9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi
eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás
10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP01-6129/2014/MLSZ
A pályázó sportfejlesztési programja:
Az Sárospataki Református Kollégium Diáksport Egyesületet azzal a céllal alapítottuk meg, hogy a régi ISK rendszert felváltva megteremtsünk egy
olyan egyesületet, amely megfelel a mai kihívásoknak. Törekvésünk elérte célját és a DSE-n keresztül jobb feltételeket tudunk biztosítani diákjainknak.
Több szakosztályban folyik a munka, de a legnagyobb létszámmal a labdarúgó szakosztály büszkélkedhet. Mint ahogy a világon, nálunk is ez a
sportág a legnépszerűbb. A szakosztály „csak” utánpótlás csapatokkal rendelkezik, mivel a Sárospataki Református Kollégium és Általános Iskola
labdarúgóit foglya össze. Ez korosztályban 6-20 éves korig terjed vagyis U7-től egészen U21 ig vannak fiú és lány csapataink. Ez összesen 3 lány és 5
fiú csapatot (közel 120 gyereket) jelent.
A labdarúgóinkkal minden évben részt veszünk az aktuális diákolimpiai küzdelmeken és igyekszünk minél több versenyzési lehetőséget biztosítani
diákjainknak. Ezért az általános iskola tanulói minden évben részt vesznek a Bozsik Intézményi programban, ahol a tavalyi éven a lányaink II. kcs.-ban
országos IV. helyezést értek el Telkiben. A középiskolás csapatokkal minden évben részt veszünk meghívásos tornákon, illetve mi is rendezünk. A
különböző megmérettetések mellett nem maradhatnak el a már jól megszokott házi labdarúgó kupák sem (Kossuth-kupa, Mikulás-kupa, Karácsony-,
Farsangi-kupa, Családi-nap).
Ettől az évtől pedig beneveztünk a Bozsik Egyesületi programba is, ahol U7, U9 és U11-es korosztályban versenyeztetjük a labdarúgó palántákat.
Sajnos adminisztrációs okok miatt már csak a tavaszi fordulókba tudtunk bekapcsolódni, de így is sok tapasztalattal gyarapodtunk. Hogy mindezeknek
a gyerekeknek, csapatoknak minél jobb feltételeket biztosítsunk, részt vettünk az MLSZ pályaépítési program IV. ütemében és novemberre sikerült egy
22x42 m-es műfüves pályával javítani az infrastrukturális helyzetünkön. Együttműködve a helyi egyesületekkel, legtehetségesebb gyerekeinket a



Az Sárospataki Református Kollégium Diáksport Egyesületet azzal a céllal alapítottuk meg, hogy a régi ISK rendszert felváltva megteremtsünk egy
olyan egyesületet, amely megfelel a mai kihívásoknak. Törekvésünk elérte célját és a DSE-n keresztül jobb feltételeket tudunk biztosítani diákjainknak.
Több szakosztályban folyik a munka, de a legnagyobb létszámmal a labdarúgó szakosztály büszkélkedhet. Mint ahogy a világon, nálunk is ez a
sportág a legnépszerűbb. A szakosztály „csak” utánpótlás csapatokkal rendelkezik, mivel a Sárospataki Református Kollégium és Általános Iskola
labdarúgóit foglya össze. Ez korosztályban 6-20 éves korig terjed vagyis U7-től egészen U21 ig vannak fiú és lány csapataink. Ez összesen 3 lány és 5
fiú csapatot (közel 120 gyereket) jelent.
A labdarúgóinkkal minden évben részt veszünk az aktuális diákolimpiai küzdelmeken és igyekszünk minél több versenyzési lehetőséget biztosítani
diákjainknak. Ezért az általános iskola tanulói minden évben részt vesznek a Bozsik Intézményi programban, ahol a tavalyi éven a lányaink II. kcs.-ban
országos IV. helyezést értek el Telkiben. A középiskolás csapatokkal minden évben részt veszünk meghívásos tornákon, illetve mi is rendezünk. A
különböző megmérettetések mellett nem maradhatnak el a már jól megszokott házi labdarúgó kupák sem (Kossuth-kupa, Mikulás-kupa, Karácsony-,
Farsangi-kupa, Családi-nap).
Ettől az évtől pedig beneveztünk a Bozsik Egyesületi programba is, ahol U7, U9 és U11-es korosztályban versenyeztetjük a labdarúgó palántákat.
Sajnos adminisztrációs okok miatt már csak a tavaszi fordulókba tudtunk bekapcsolódni, de így is sok tapasztalattal gyarapodtunk. Hogy mindezeknek
a gyerekeknek, csapatoknak minél jobb feltételeket biztosítsunk, részt vettünk az MLSZ pályaépítési program IV. ütemében és novemberre sikerült egy
22x42 m-es műfüves pályával javítani az infrastrukturális helyzetünkön. Együttműködve a helyi egyesületekkel, legtehetségesebb gyerekeinket a
SUSI-ba és az STC irányába is tereljük, hogy még több versenyzési lehetőséget kapjanak és minél jobban fejlődhessenek.
Összegezve a leírtakat reméljük, hogy az önök támogatásával, segítségével kiegészítve vehetünk részt az említett összes versenyen és újabb
versenyekre jutunk el a 2014/2015-ös szezonban. Illetve tovább bővíthetjük eszközállományunkat. Bízva kedvező elbírálásukban.

SUSI-ba és az STC irányába is tereljük, hogy még több versenyzési lehetőséget kapjanak és minél jobban fejlődhessenek.
Összegezve a leírtakat reméljük, hogy az önök támogatásával, segítségével kiegészítve vehetünk részt az említett összes versenyen és újabb
versenyekre jutunk el a 2014/2015-ös szezonban. Illetve tovább bővíthetjük eszközállományunkat. Bízva kedvező elbírálásukban.

3Az egyes projektekre igényelt támogatások jogcímenkénti összege (azon jogcímeknél, melyekre nem pályázik, kérjük írjon 0-t!)

Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Tevékenységek
megvalósításához
szükséges ráfordítás

Sportfejlesztési program
teljes értéke

 Személyi
jellegű
ráfordítások
összesen:

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

 Tárgyi eszköz
beruházás,
felújítás
összesen:

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-
nevelési
feladatok
ellátásának
támogatása
összesen:

1 440 000 Ft 0 Ft 160 000 Ft 1 585 600 Ft 1 600 000 Ft

Általános
képzéssel
összefüggő
feladatok
támogatása
összesen:

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Szakképzéssel
összefüggő
feladatok
támogatása
összesen:

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összegzés:

Összesen: 1 440 000 Ft 0 Ft 160 000 Ft 1 585 600 Ft 1 600 000 Ft

Közreműködői díjak igénylése

 
A 2014/2015-ös évadra vonatkozóan a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet
részére kötelezően fordítandó összeg:

14 400 Ft                                                                                                                                                                                                         

A program teljes összevont költségvetése

Igényelt támogatás Közreműködői díj Önrész Összesen (Ft)

2013/14-es bajnoki évad 1 440 000 Ft 14 400 Ft 160 000 Ft 1 600 000 Ft

Igazgatási szolgáltatás díjai

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 10 000 Ft

3. A jogcímeket a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a tartalmazza. A törvény a következő linken elérhető:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.TV

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.TV


4. De minimis támogatásként
5. Biztonságtechnikai célú infrastruktúra fejlesztésre

Ügyiratszám : be/SFPHP01-6129/2014/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15-es bajnoki évad

Korosztály Csapat neve                                                            Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve                                                            Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak
új esetén) 2014/15

Csapat szintje 2014/15 Megjegyzé
s

U7 1 Bozsik egyesületi

U9 1 Bozsik egyesületi

U11 1 Bozsik egyesületi

2014/15-es bajnoki évad női és futsal csapatai

Szakosztály Korosztály Csapat neve                                             Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok

Szakosztály Korosztály Csapat neve                                             Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP01-6129/2014/MLSZ
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 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti
sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Sárospatak  (helység), 2014  (év) 

09  (hó) 01  (nap) 

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP01-6129/2014/MLSZ
Alulírott  PUNYI GYULA, mint  a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől
további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett
köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon
elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a
támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;



6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt
köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a
jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre
bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a
támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint
vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is
beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló
körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a
jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául
szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását
(jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes
írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz
beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar
Állam részére megfizetem,

c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe
helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú
(különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon   feltüntetett mértékben ingyenesen vagy
kedvezményes áron biztosítom.

d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló
ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,  

e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának
előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt
pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás,
felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes
elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi
ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás
felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú
csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2014/15-ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a
2014/15-ös bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre
jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a
valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az
elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és
folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor
ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

Kelt: Sárospatak  (helység), 2014  (év) 09  (hó) 01

(nap) 

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása



P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP01-6129/2014/MLSZ
 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó

szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi
igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).

 Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől,
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és
ellenjegyzésére jogosult személyektől is).

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

(10 000 Ft)  Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági
engedélyek, igazolások.

 Egyéb dokumentumok

Kelt: Sárospatak  (helység), 2014  (év) 

09  (hó) 01  (nap) 

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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