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Ügyiratszám1:  
Érkezett1: 

 
ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 

 
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI 

A kérelmező szervezet teljes neve: Bordányi Szövetkezeti Sportkör ..................................................................... 
 
A kérelmező szervezet rövidített neve: Bordány SK ..................................................................................................... 
 
Gazdálkodási formakód2: 5 2 1  
 
A kérelmező jogállása:    Amatőr   Hivatásos  

 

Adószám: 1 9 0 7 9 6 4 6 - 1 - 0 6  
 
Bankszámlaszám: 5 7 6 0 0 0 2 2 - 1 0 0 5 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0  
 
A kérelmező szervezet székhelye: 6 7 9 5 BORDÁNY ............................................... (irányítószám, helység) 
 

SZENT ISTVÁN TÉR(út, utca) 1 .......................................................................... (házszám) 
 
A kérelmező szervezet levelezési címe: 6 7 9 5 BORDÁNY ......................................... (irányítószám, helység) 
 
 ............................................... FELSZABADULÁS(út, utca) 44 ........................................................................ (házszám) 
 
Telefon: 62/588-510 .......................................................... Fax:62/588-520 ................................................................... 

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Lippai Géza ...........................................................................................  

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Egyesületi elnök ............................................................................  

Mobiltelefonszám: (30) 655-7466 ......................................  e-mail cím: bordany@bordany.hu ...................................... 

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Masír János 

Mobiltelefonszám: (30) 621-6377 ......................................  e-mail cím: bordany@bordany.hu ...................................... 

  

 

                                                             
1 A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 
2 Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569,  
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SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ADATAI 
 
 
2.1 A pályázó sportfejlesztési programja (Maximum 600 szó) 
 

A Bordány Sportkört 1961-ben alapították. Célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, biztosítása, 
az ilyen igények felkeltése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A 
sportegyesületben labdarúgó és kézilabda szakosztály működik, és közreműködik az ifjúsági és lakossági 
tömegsporttal összefüggő sportegyesületi feladatok megvalósításában is. 

A sportegyesület a labdarúgó szakosztály keretében 3 korosztály szerepel a Nemzeti Utánpótlás Intézet 
(NUPI), 4 korosztály a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség (MGYLSZ) versenyrendszerében. Bajnoki 
rendszerben: a előkészítő, ifjúsági és felnőtt futball csapat versenyez, akik jelenleg a megye II. Osztályban 
szerepelnek. 

A Sportkör eredményes működése érdekében komoly háttérmunkát vállal az egyesület vezetősége, amely 
társadalmi munkában, sőt saját anyagi áldozat révén járult hozzá a csapatok versenyzési lehetőségéhez. 
Jelenleg az egyesületet Lippai Géza elnök irányítja. A Sportkör működéséhez évek óta nagyban hozzájárul a 
helyi önkormányzat, helyi szponzorok, és a Nemzeti Civil Alapprogram pályázata. 

2011-ben 50 éves a Sportkör. Szeretnénk ezt az évfordulót megünnepelni különböző rendezvényekkel, 
megemlékezésekkel. A jubileumi év első programjaként került megrendezésre a Goda Antal Nemzetközi 
Emléktorna, amely alkalomból a szerbiai Csóka, romániai Detta, Orgovány, Szeged-Kiskundorozsma, 
Zákányszék települések ifjúsági csapataival mérkőztek meg a bordányi fiatalok. 

A Bordány SK labdarúgó csapata jelenleg a Csongrád Megyei II. osztályú bajnokságban szerepel,  évek óta 
folyamatosan  fejleszti utánpótlását, nagy hangsúlyt fektet a gyerekek képzésére. A legfontosabb cél 
továbbra is, hogy minél nagyobb számban kezdjenek el a gyerekek focizni a településen és a térségben.  

A Bordány SK ezért szeretné az  utánpótlás-nevelésre fordított forrásait megemelni, amely hozzájárulna a 
nevelés színvonalának emeléséhez, illetve a kapcsolódó költségek (versenyengedély díjak, sportfelszerelés, 
utaztatás) átvállalásához, csökkentésén keresztül a labdarúgáshoz való „hozzáférés” olcsóbbá tételéhez a 
gyerek számára. Mindezek eredményezhetik azt, hogy több gyerek fog az egyesület keretein belül focizni. A 
cél az, hogy elérjük a legalább 20%-os játékosszám növekedést az utánpótlás csapatok területén, ezáltal 
előkészítő és ifi csapat indítása mellett serdülő csapat indítását is tervezzük. 

A Sportkör nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a labdarúgás népszerűsítésére, kampányok, programok 
szervezésére, helyi,kistérségi, regionális „hálózatépítés” az érdekeltek lehető legszélesebb körének a 
bevonásával, aktivizálásával (Bordány Község Önkormányzata, Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola, Apraja-falva Óvoda és Bölcsöde). 
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Az utánpótlás-nevelésben résztvevő labdarúgók számának és a költségvetés kapcsolatát bemutató számítás 

42 gyerek x 79.762 Ft = 3.350.000 Ft  

Utánpótlás edzők díjazása(járulékokkal együtt) 2 fő x 12 hó x 49360 Ft =1.181.640 Ft 

Mez vásárlása előkészítő és ifjúsági csapat részére 2 csapat x 2 garnitúra x 18 fő x 7.738 Ft = 557.136 Ft 

Labda vásárlás edzésekre 84 db x 6.594 Ft = 553.896 

Futballkapu 7.32x2.44m  2db x 215.764 Ft = 431.528 Ft 

Foci cipő vásárlás 42 x 14.900 Ft = 625.800 Ft 

 

2.2 Az egyes projektekre igényelt támogatások jogcímenkénti összege3  
 

 

2.3 A program teljes összevont költségvetése: 
 

 Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen 

2011/12-es bajnoki évad 350.000 3.000.000 3.350.000 

 

 

                                                             
3 A jogcímeket a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a tartalmazza. 

Jogcímek Önrész 
(Ft) 

Támogatás 
(Ft) 

Összesen 
(Ft) 

Személyi jellegű ráfordítások összesen:3    

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás összesen: 3    

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása 
összesen:3 350.000 3.000.000 3.350.000 

Képzéssel összefüggő feladatok támogatása összesen:3    

Közreműködői költségek összesen:3    

Összesen: 350.000 3.000.000 3.350.000 
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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: Bordány, 2011. szeptember 15.  
 
 
 
 
 

 

Kérelmező cégszerű aláírása  
P.H. 
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Csatolt mellékletek listája: 

 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). 

 Nyilatkozatok (következő oldal). 

 Hosszú távú ingatlan bérbeadási vagy ingatlan hasznosítási szerződés (ha szükséges). 

 Szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat (ha szükséges). 

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

 A hiánytalanul kitöltött, aláírt adatlapot 2 példányban papíralapon, 1 példányban CD-n, beszkennelve is kérjük 
csatolni. 

Kelt: Bordány, 2011. szeptember 15. 
 

 

Kérelmező cégszerű aláírása  
P.H. 
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Alulírott Lippai Géza (hivatalos képviselő neve), 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. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek a Támogatóval, a Nemzeti Sportközpontokkal, a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési 
és Közbeszerzési Zrt.-vel, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) szerinti sportközalapítvánnyal 
szemben 90 napnál régebbi, esedékessé vált és meg nem fizetett tartozása nem áll fenn; 

7. kijelentem, hogy a Kérelmező a vonatkozó jogszabályban foglalt doppingellenes, és szabályzatalkotási feladatainak eleget tesz; 
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások 

teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár 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; 

10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-
ában megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 

11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a 
NEFMI, a jóváhagyó szervezet és az Ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 

12. hozzájárulok a Kérelmező személyes 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; 

13. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben 
beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenőrző szervezetet; 

14. kötelezem magam (a Kérelmező szervezetet) arra, hogy az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás 
kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt 
összege Magyar Állam részére történő megfizetése terhével; 

15. vállalom, hogy a Kérelmező a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja azok teljes elkülönítését, 
és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez. 

16. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás 
felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a 107/2011 (VI.30) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a 
jogszabályok által előírt határidő végéig. 

 

Kelt: Bordány, 2011. szeptember 15. 
  

P.H. Kérelmező cégszerű aláírása  
 


