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Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában
hiánypótolt

 
Kérelem száma: KE00236/2013/MJSZ
Érkezett: 
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A kérelmező adatai
 

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Kérelmező kapcsolatai

Vagyoni helyzet
 
    Bevételek

Általános
A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaújvárosi Jégkorong Kft
A kérelmező szervezet rövidített neve: DJK
Gazdálkodási formakód: 113
Adószám: 13785800-2-07
Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet
Megalakulás időpontja: 2006.07.24.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2006.07.24.

Kapcsolat

Székhely: 2400 Dunaújváros, Korányi Sándor
utca 1. Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Korányi

Sándor utca 1.
Telefon: 06302162442 E-mail: zsolt.azari@gmail.com
Fax: Hivatalos honlap: www.dabdocler.hu

Képviselő Kapcsolattartó
Képviselő neve: Azari Zsolt Kapcsolattartó neve: Azari Zsolt
E-mail: zsolt.azari@gmail.com E-mail: zsolt.azari@gmail.com
Telefon: Telefon: 30-21-624-42

Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve
Átlagos

heti
használat

Használat célja

Dunaújváros
Jégcsarnok Önkormányzat Dunaújváros MJV

Önkormányzat Gazdasági társaság Hunép-Uniszol Kft 10 óra felkészülés és
versenyeztetés

A kérelmezővel
kapcsolatban álló
szervezet neve

Székhely Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája

Dunaújvárosi Jégtörők
Egyesület

2400 Dunaújváros
Korányi Sándor utca 1.

A kapcsolat lényege, hogy a Dunaújvárosi Jégkorong Kft a felnőtt profi csapatot
versenyezteti mint gazdasági társaság (Kft), de a hozzá tartozó utánpótlás
csapatok versenyeztetését a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület végzi egyesületi
formában. Az összetartozást illetve az együttműködést a Dab.Docler Hoki Klub
elnevezés fejezi ki. Mind két szervezet elsődleges célja a dunaújvárosi jégkorong
sport fenntartása és fejlesztése.

Bevétel Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel 76 449 760 Ft 135 386 720 Ft 159 808 000 Ft 160 000 000 Ft
2-Tagdíj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3-Reklám és marketing
tevékenységből származó
bevétel

1 536 221 Ft 4 800 000 Ft 60 607 903 Ft 65 000 000 Ft

4-Társasági adóból
származó támogatás 0 Ft 33 173 038 Ft 9 270 711 Ft 50 135 597 Ft

5-Más nemzetközi
forrásból származó
támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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    Kiadások

    Tárgyi eszköz állomány

 
Összes igazolt sportolói létszám

 

 
Kérelem adatai

 

A kérelemben érintett jogcímek
- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 1 655 866 Ft 3 000 000 Ft
7-Európai Uniós
támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

8-Egyéb támogatás 11 331 820 Ft 0 Ft 3 698 770 Ft 2 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
10-Állami - Önkormányzati
támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 89 317 800 Ft 173 359 800 Ft 235 041 200 Ft 280 135 600 Ft

Kiadás Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok
1-Működési költségel
(rezsi) 0 Ft 0 Ft 46 311 637 Ft 50 000 000 Ft

2-Személyi jellegű
ráfordítások 19 546 000 Ft 90 522 000 Ft 107 591 480 Ft 110 000 000 Ft

3-Ingatlan bérleti díj 0 Ft 0 Ft 21 205 849 Ft 50 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem
sorolható kiadások 11 562 000 Ft 60 978 000 Ft 53 176 117 Ft 40 000 000 Ft

4-Anyagköltség 50 240 000 Ft 16 006 000 Ft 22 530 348 Ft 20 000 000 Ft
Összesen 81 348 000 Ft 167 506 000 Ft 250 815 400 Ft 270 000 000 Ft

Időszak Megnevezés Érték
2010. évi tényadatok (Ft) 974 127 Ft
2011. évi tényadatok (Ft) 792 622 Ft
2012. évi tényadatok (Ft) 1 095 731 Ft
2013. évi tervadatok (Ft) 50 000 000 Ft
Összesen 52 862 480 Ft

Korcsoport Nem Státusz Létszám
Felnőtt Férfi Profi 18 Fő

Kérelem száma: KE00236/2013/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14
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A sportfejlesztési program szöveges ismertetése
 

Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet
hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra
lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában
meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni):

 
A sportfejlesztési programunk célja a profi felnőtt jégkorong sport fejlesztése, népszerűvé tétele, látványos és eredményes játékkal.
Célunk olyan felnőtt csapat versenyeztetése amelyre méltán lehet büszke a jégkorongot szerető társadalom, amely példát mutatat  a
társadalmunknak összefogásból, kitartásból és szakszerű munkavégzésből. E mellett fő feladatunknak tekintjük a legkorszerűbb
módszerek megkeresését, átvételét és a gyakorlatba történő felhasználását. Programunk alapja a versengő és együttműködő attitűd
kialakítása sportolóink körében, mentális és fizikális felkészítéssel. Ennek elősegítésére a személyi jellegű ráfordítások jogcímen arra
kérünk támogatást, hogy a sportolóinkat olyan nemzetközileg is elismert szakembere(ek) fejleszthessék akik a világon is elismert
szaktenkitélyei a sportágnak. A szakemberek mellett természetesen szükségünk van olyan korszerű eszközökre is amelyek használata
nélkül esélyünk se lenne a nemzetközi szintű csapatokkal felvenni a versenyt a különböző nemzetközi szervezésű kupákon, felkészülési
tornákon és elsősorban a világversenyeken. A sportingatlan fejlesztés során olyan beruházásokra kérünk pézügyi támogatást a
benyújtott pályázatunkban amelyek hosszú távon segítik a magas szinvonalú munkát illetve lehetővé teszik a nemzetközi szervezet által
előírt feltételeknek történő megfelelést lehetővé téve világversenyek rendezésének lehetőségét.

 
Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:

 
A Dab.Docler HK felnőtt jégkorong csapata a dunaújvárosi jégcsarnokot használja edzéseire és mérkőzéseire. A jégcsarnok alkalmas
magas színvonalú, akár nemzetközi mérkőzések tornák és egyéb rendezvények megrendezésére is, azonban feltétlenül szükséges kettő
a nemzetközi szabványoknak is megfelelő öltöző építése ami egyúttal lehetővé teszi a nagymértékben megnövekedett utánpótlás korú
játékosaink kulturált elhelyezését is.
A sportszervezet az utóbbi időben az eredményességével hívta fel a figyelmet, hiszen egymás után két évben is megnyerte a MOL ligát
és az új rendszerű lebonyolításnak köszönhetően 2012/2013-as szezonban a magyar bajnokságot is.
A sportszervezet célcsoportja a profi, élsportot választó jégkorongozók, azok akik ezen a szinten a legjobbak. Ma Magyarországon aki
nem tud elhelyezkedni külföldön vagy Székesfehérváron mint jégkorongozó annak komoly esélye van a dunaújvárosi klubban játszani.
Nagy hangsúlyt fektetünk a fiatal játékosok felnőtt csapatba való beilleszkedésére a felnőtt játékossá válás minél sikeresebb
megvalósítására.

 
Építési  beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben
rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben
mutassa  be  annak  a  2013/2014-as  támogatási  időszakban  megvalósítandó  programját  és  költségeit,  valamint  annak  időbeni
ütemezését):

 
A 2012/2013-as szezonban megkezdtük a dunaújvárosi jégcsarnok műszaki felújítását (Jégcsarnok világítás korszerűsítése, Evaporatív
kondenzátor cseréje, korongvezető cseréje, LINDE szabályozó kiváltása) és az idei 2013/2014-es szezonban ezt tovább szeretnénk
folytatni az egyik kompresszor felújításával motorjának javításával, a fázis javító telepítésével és a hűtés vezérlés felújításával. Indoka a
jégpálya műszaki állapotának korszerűtlensége, célja, hogy minél olcsóbban és biztonságosabban lehessen üzemeltetni a jégpályát. A
2013/2014 pályázati időszak alatt szeretnénk két korszerű öltözőt kialakítani ami megfelel a legszigorúbb nemzetközi előírásoknak is
amivel lehetővé válna komoly nemzetközi tornák rendezésének elnyerése is. A beruházást a pályázat évében tervezzük
megvalósítani.Ezeknek a nemzetközi tornáknak rendkívül magas a reklámértéke, a sportturizmus révén pedig Dunaújváros is jobban
bekerül a jégkorong sport vérkeringésébe, komoly gazdasági hasznot hozva a városi szállodáknak, vendéglátó ipari üzleteknek is.

 
A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:

 
A projekt idő tartama a 2013/2014-es támogatási időszakra esik.

 
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

 
A Dunaújvárosi Jégkorong Kft sportfejlesztési programja egybe esik a Magyar Jégkorong Szövetség programjával

 
A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok
időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

 
A sportfejlesztési program pénzügyileg fenntartható, mert a sportvállalkozás biztonságosan tudja finanszírozni a tevékenységét
köszönhetően a főszponzor Docler cégcsoport bőkezű támogatásának. A sportfejlesztési program lehetővé teszi, hogy az eddigieknél
jóval többen sportoljanak Dunaújvárosban sportiskolai jelleggel illetve professzionális körülmények között. Kifejezett célunk olyan
módszerek, rendszerek átvétele külföldi szakemberektől, csapatoktól amelyek biztosítják a magyar gyermekeinknek, hogy nemzetközi
téren is megállják a helyüket, eséllyel vehessék fel a küzdelmet minden nemzet sportolóival a sporteseményeken mintát adva és
büszkeséget okozva a társadalmunk tagjainak. A várt előnyök mellett eltörpülnek a kockázatok, hiszen olyan szakmai és műszaki
kihívásokra vállalkozunk amelynek sikeres megvalósításához rendelkezésünkre állnak a megfelelő szakemberek.
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Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése
 

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak szerinti összesítés

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak szerinti összesítés

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak Ráfordítás adatai Megbízás
időtartama Juttatás Munkáltatói

járulékok
Évadra jutó
ráfordítás

2013/14

Munkakör: szakképzett edző
Foglalkoztatottak száma: 1 Fő
Képesítés: Felsőfokú szakirányú
Beosztás: Vezetőedző
Ekhos kifizetés: Igen
Megbízás jellege: Havi

12 hónap 2 140 000 Ft 434 860 Ft 30 898 320 Ft

Összesen 2 140 000 Ft 434 860 Ft 30 898 320 Ft

Időszak Támogatás
intenzitás

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része NSI 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

2013/14 50 % 15 684 426 Ft 15 213 894 Ft 156 844 Ft 313 688 Ft 15 684 426 Ft 30 898 320 Ft 31 368 852 Ft
Összesen 15 684 426 Ft 15 213 894 Ft 156 844 Ft 313 688 Ft 15 684 426 Ft 30 898 320 Ft 31 368 852 Ft

Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Tervezett felújítási,
beruházási érték

2013/14 Megnevezés: Jégkorong ütő
Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés 249 db 63 500 Ft 15 811 500 Ft

Indoklás: A sportolók sport aktivitásának növelése és a biztonságos sportolás céljából

2013/14 Megnevezés: Korcsolya
Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés 14 db 200 000 Ft 2 800 000 Ft

Indoklás: A sportolók sport aktivitásának és biztonság növelésének céljából

2013/14 Megnevezés: Konténer öltöző
Típus: Egyéb 2 db 9 999 000 Ft 19 998 000 Ft

Indoklás: A két mobil (konténer) öltöző beszerzése lehetővé teszi, hogy a jégkorongozók korszerűbb öltözőt használhassanak
illetve lehetővé válik kiemelt nemzetközi versenyek rendezése az IIHF szabványok, elvárások kielégítésével

2013/14 Megnevezés: Fázisjavító kondenzátor
Típus: Egyéb 1 db 2 872 550 Ft 2 872 550 Ft

Indoklás: A fázisjavító berendezés beépítésével havonta 350 000 Ft-os megtakarítást lehet elérni a jégcsarnok áram ellátásának
korszerűsítése révén illetve sokkal biztonságosabbá válik a jégcsarnok áramellátása, általa az üzemelztetése.

2013/14 Megnevezés: Exporatív kondenzátor
Típus: Egyéb 1 db 6 670 586 Ft 6 670 586 Ft

Indoklás: A kondenzátor beszerzése amellett, hogy biztonságosabbá teszi a jégfelület lehűtését, lehetővé teszi, hogy
augusztusban, a legnagyobb melegben is lehessen jeget fagyasztani a csarnokban

Összesen 48 152 630 Ft

Időszak Támogatás
intenzitás

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része NSI 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

2013/14 70 % 34 429 872 Ft 33 396 977 Ft 344 298 Ft 688 597 Ft 14 755 660 Ft 48 152 637 Ft 49 185 532 Ft
Összesen 34 429 872 Ft 33 396 976 Ft 344 298 Ft 688 597 Ft 14 755 660 Ft 48 152 636 Ft 49 185 532 Ft

Időszak Jogcím Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része NSI 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

2013/14 Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás 34 429 872 Ft 33 396 977 Ft 344 298 Ft 688 597 Ft 14 755 660 Ft 48 152 636 Ft 49 185 532 Ft

2013/14
ebből 10 millió Ft
feletti utófinanszírozott
beruházás, felújítás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 34 429 872 Ft 33 396 977 Ft 344 298 Ft 688 597 Ft 14 755 660 Ft 48 152 636 Ft 49 185 532 Ft
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Közreműködői költségek indoklása
 

A közreműködői költségek jellemzően a pályázat szakszerű, a törvényeknek megfelelő formában és tartalomban történő megírására,
benyújtására, feltöltésére a pályázat során megvalósuló beruházások műszaki tartalmának kialakítására illetve a megvalósulás tervezett,
megbízható lebonyolítására kerülnek felhasználásra. A pályázat megírásához elsősorban tapasztalattal rendelkező gazdasági és
számviteli szakemberre van szükségünk, de nagyon hangsúlyos a törvények értelemezése során megszerzett gyakorlat is. A személyi
jellegű  ráfordításoknál  a  jellemzően  külföldi  szakemberekkkel  megkötendő  szerződések  nyelv  tudást,  nemzetközi  munkaügyi
tapasztalatokat,  jártasságot  a  munkavállalási  engedély  illetve  a  NAV és  MEP felé  történő  bejelentésekhez  is  feltételeznek.
A tárgyi eszköz beruházásoknál olyan sportszakemberek tudására van szükség akik jártasak a jellemzően külföldi (EU-s és EU-n kívüli)
országokból történő beszerzésekkel kapcsolatos VÁM, adójogi és természetesen üzleti ügyletek megvalósításában.
A sportcélú ingatlan beruházások az általános számviteli gazdasági szaktudáson kívűl magas fokú tapasztalatot és gyakorlatokat
követelnek meg a műszaki tartalmak alapján történő beszállítói kiválasztásoknál, a megvalósíthatósági döntések meghozatalakor illetve
a beruházások időbeli és gazdaságossági sorrendbe állításakor is.
Általában véve is szakemberekre van szükség a pályázat követésére, az előírásoknak megfelelő elszámolások elkészítéséhez és nem
utolsó sorban arra a lobbi tevékenységre ami biztosítja a pályázat kedvező elbírálásának minél nagyobb esélyét.
A  közreműködői  költségek  tehát  a  pályázat  sikeres  megvalósulásában közreműködő szakemberek  díjazát  jelentik  elsősorban,
természetesen a  szükséges  technikai  hátérrel  együtt.

 
    Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 002 285 Ft
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Indikátorok
 

Output indikátorok

Eredmény indikátorok

Hatás indikátorok

Indikátor megnevezése Kiindulási
érték Célérték Változás Megjegyzés

Szakemberek átlagfizetése 1880000 Ft 2000000 Ft 6,38%
Teljes szakember állomány 1 fő 1 fő 0%
Licence-szel rendelkező edzők
száma 1 fő 1 fő 0%

OKJ-s végzettséggel
rendelkező edzők száma 0 fő 0 fő 0%

Felsőfokú végzettséggel
rendelkező szakemberek
száma

1 fő 1 fő 0%

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma 1 darab 1 darab 0%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény 0 m2 0 m2 0%

Felújítással érintett szabadidő
sportolók száma 400 fő 500 fő 25%

Nézőszám 0 fő 0 fő 0%

Korosztály Kiindulási
érték Célérték Változás Megjegyzés

U8 0 fő 0 fő 0%
U10 0 fő 0 fő 0%
U12 0 fő 0 fő 0%
U14 0 fő 0 fő 0%
U16 0 fő 0 fő 0%
U18 0 fő 0 fő 0%
U20 0 fő 0 fő 0%

Felnőtt 18 fő 18 fő 0%

Korosztály Kiindulási
érték Célérték Megjegyzés

U8 0 helyezés 0 helyezés
U10 0 helyezés 0 helyezés
U12 0 helyezés 0 helyezés
U14 0 helyezés 0 helyezés
U16 0 helyezés 0 helyezés
U18 0 helyezés 0 helyezés
U20 0 helyezés 0 helyezés

Felnőtt 1 helyezés 1 helyezés

Természetesen a sportvállalkozásunk
eredményessége nagyban függ a

jégkorong csapatunk sportban elért
eredményeitől. A célunk tehát az, hogy
amelyik versenyrendszerben elindul a

csapatunk azt meg is nyerje, de
természetesen fontos célunk a fiatal
sportolók felnőtt játékossá történő
nevelése és az, hogy minél több
sportolónk szerepeljen a felnőtt

válogatottban
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A projekt költségvetésének összesítése
 

A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része NSI 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

Személyi jellegű ráfordítások 15 684 426 Ft 15 213 894 Ft 156 844 Ft 313 688 Ft 15 684 426 Ft 30 898 320 Ft 31 368 852 Ft
Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás 34 429 872 Ft 33 396 977 Ft 344 298 Ft 688 597 Ft 14 755 660 Ft 48 152 637 Ft 49 185 532 Ft

ebből 10 millió Ft feletti
utófinanszírozott beruházás,
felújítás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás nevelési
feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Képzési feladatok
támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Összesen 50 114 298 Ft 48 610 871 Ft 501 142 Ft 1 002 285 Ft 30 440 086 Ft 79 050 957 Ft 80 554 384 Ft
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Nyilatkozat
 

kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további
adatokat kérhet;
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;
kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a
támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
kijelentem,  hogy a Kérelmező végelszámolás,  kényszer-végelszámolás,  vagy kényszertörlési  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;
kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
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. (107/2011.
(VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és

a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött
közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével –
legalább 2 éve működik és;
az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a
sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr
sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken –
részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között
szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel
köthet  együttműködési  megállapodást  –  kivéve,  ha a felsőoktatási  intézmény keretei  között  több kar  működik,  ilyen esetben
felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos
sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt)  vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti  bajnokság) valamelyik
osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt
vesz.

hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a
lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
hozzájárulok ahhoz,  hogy a MÁK 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;
kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben
megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési
programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a
jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló
engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
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 jóváhagyást végző -, illetve
az ellenőrző szervezetet;
amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

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,
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,
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 
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,
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
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hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény
mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
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.

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;
tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás
felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban
foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
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