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Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában
hiánypótolt

 
Kérelem száma: KE00214/2013/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: Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub
A kérelmező szervezet rövidített neve: Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub
Gazdálkodási formakód:
Adószám: 19245766-2-18
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 1991.08.05.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 1991.08.05.

Kapcsolat

Székhely: 9700 Szombathely, Bodányi Ödön
u. 25. Levelezési cím: 9700 Szombathely, Károlyi

Antal u. 3/B  III.em. 8.
Telefon: +36209163295 E-mail: g.szabolcs@pingvinekhoki.hu
Fax: +3694513205 Hivatalos honlap: www.pingvinekhoki.hu

Képviselő Kapcsolattartó
Képviselő neve: Göncz Szabolcs Kapcsolattartó neve: Göncz Szabolcs
E-mail: g.szabolcs@pingvinekhoki.hu E-mail: g.szabolcs@pingvinekhoki.hu
Telefon: +36209163295 Telefon: 20-91-632-95

Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve
Átlagos

heti
használat

Használat célja

Szombathelyi
Műjégpálya Gazdasági társaság Szombathely

Megyei Jogú Város Gazdasági társaság SZOVA Zrt. Változó felkészülés és
versenyeztetés

Zalaegerszegi
Jégcsarnok Egyéb

Zalaegerszeg
Jégsportjáért
Alapítvány

Egyéb
Zalaegerszeg
Jégsportjáért
Alapítvány

Változó felkészülés és
versenyeztetés

A kérelmezővel
kapcsolatban álló
szervezet neve

Székhely Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája

Nincs ilyen szervezet

Bevétel Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2-Tagdíj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3-Reklám és marketing
tevékenységből származó
bevétel

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

4-Társasági adóból
származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

5-Más nemzetközi
forrásból származó
támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

6-Jegybevétel 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
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

7-Európai Uniós
támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

8-Egyéb támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Kiadás Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok
1-Működési költségel
(rezsi) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2-Személyi jellegű
ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

3-Ingatlan bérleti díj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
9-Egyéb, máshová nem
sorolható kiadások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

4-Anyagköltség 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Időszak Megnevezés Érték
2012. évi tényadatok (Ft) 4 000 000 Ft
Összesen 4 000 000 Ft

Korcsoport Nem Státusz Létszám
U8 Férfi Amatőr 22 Fő
U8 Nő Amatőr 4 Fő
U10 Férfi Amatőr 13 Fő
U10 Nő Amatőr 1 Fő
U12 Férfi Amatőr 9 Fő

Kérelem száma: KE00214/2013/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):

 
Egyesületünk régóta foglalkozik utánpótlás neveléssel. Sajnos a földrajzi elhelyezkedésünkből adódóan rendkívül hátrányos helyzetben
vagyunk, mivel a Magyar jégkorongos társadalom központjai meglehetősen távol esnek tőlünk. Egyedül Zalaegerszeg van elérhető
távolságban, de ott a hagyományok hiányoznak ehhez a sporthoz. A szombathelyiek szeretnek korcsolyázni, de a város vezetése nem
támogatja a műjégpálya befedését, éppen a gazdaságosságra hivatkozva. Ezért egyesületünk kényszerűen ugyan de abba az irányba
kellett, hogy elmozduljon, hogy az utánpótlás nevelés terén a szupermini és mini korosztályok nevelésére helyezi  a hangsúlyt és a
felsőbb korosztályokban a zalaegerszegi egyesülettek együttműködve biztosítja a lehetőséget a gyermekek tovább versenyeztetésére.
Ez annál is inkább kézenfekvő, mert a zalai egyesületnek is komoly segítséget jelent az együttműködés, melynek keretében megfelelő
létszámmal nevezhetnek be az U12 vagy az U14-es korosztályos bajnokságokba. Az U12-es bajnokságban az elmúlt szezonban is 7
szombathelyi sportoló erősítette a West Hockey Team csapatát. A szombathelyi bázis esetében a toborzásra és a már említett két
korosztály létszámának felduzzasztására fektetjük a hangsúlyt. Az óvodás gyermekek részére korcsolya és görkorcsolya oktatást,
valamint nyári tábort is szervezünk, melynek segítségével reményeink szerint a jelenlegi létszám dupláját tudjuk majd az első jeges
edzéseken a korcsolyázásra tanítani.
Az Inline szakág rendkívül erős egyesületünknél. Magyarországon az elsők között kezdtük meg az utánpótlás korú gyermekeknél a
görkorcsolyával történő szakmai munkát. Mostanára egy nemzedék már felnőtt, akik felnőtt szinten magas színvonalon űzik ezt a
sportot. Az osztrák Landesliga küzdelmeiben szép eredményeket értünk el, 2 évvel ezelőtt megnyertük a bajnokságot. És idén is jól
szereplünk, a zalaegerszegiekkel közösen immár két felnőtt csapattal.
programunk lényege, hogy a zalaegerszegi utánpótlás neveléssel közösen együttműködve, a Vas és Zala megyei lakosság tekintetében
U8 és U10-es korosztályban önállóan, U12-es korosztálytól felfelé pedig közösen vegyünk részt a Magyar Jégkorong Szövetség
korosztályos bajnokságaiban.

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

 
A szombathelyi műjégpálya egy rendkívül korszerűtlen nyitott, de nagyon esztétikus pálya. A jégkorong sport számára csak korlátozottan
alkalmas. A palánk CK lapból készült és rendkívül merev. Korongfogó háló csak a két rövidebb oldalon található. Zsürifülkét mi
készítettünk, és rendelkezünk egy modern eredményjelzővel is. Sajnos az öltöző problémát eddig nem sikerült megoldanunk, de ebben
fejlesztési programban ezt meg kívánjuk oldani. Az eddig megvalósult programoknak köszönhetően a felszerelés ellátottságunk jó, és a
toborzáshoz is rendelkezünk megfelelő mennyiségű sportfelszereléssel.
A nyitott pálya okán a száraz időszakban a görkorcsolya felé orientálódtunk, melynek köszönhetően ebben a szakágban szép
eredményeket értünk el a múltban és jelenben egyaránt. U13-as csapatunk jelenleg is eredményesen szerepel az ausztriai Inline Skater
Hockey U13-as bajnokságában, ahol 4 mérkőzéssel a háta mögött veretlenül vezeti a bajnokságot.
Ebben az irányban is folyamatban van egy fejlesztésünk, a 2012-2013-as sportfejlesztési program keretén belül, melynek köszönhetően
egy sátorral fedett műanyag felületű 20X40-es Inline pálya kerül kialakításra a saját kezelésben levő jelenleg 30X60 méteres beton
felületű görkorcsolya pályánkon.

 
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):

 
Építési beruházás nem szerepel a programban.

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

 
A projekt időtartama egy év. 2013. július 1-től 2014. június 30-ig.
A projekt időtartama alatt a megfelelő edzésmunka elvégzése, és a bajnokságban történő szereplés a cél.
 
Az utazási költségnek betervezett 1 000 000 Ft segítségével az U8-as korosztály esetében a budapesti szezonnyitó tornán és esetleg 3-
4 nem szombathelyi rendezésű tornán, az u10-es korosztály esetében a budapesti szezonnyitó tornán és esetleg 3-4 nem szombathelyi
rendezésű tornán tudjuk biztosítani a személyszállítást.
 

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

 
Az U8 és U10-es utánpótlás nevelés tekintetében törekszünk a minél nagyobb létszám elérésére, hogy a korcsolyázni megtanuló
gyermekek közül minél többen tartósan maradjanak ennél a sportágnál, és ezt válasszák hosszútávon is. Ebben sajnos a fedett jégpálya
hiánya nagy nehézséget jelent, de ezt a görkorcsolyás munkával, és a zalaegerszegre történő utazásal ez valamennyire kompenzálható.
Probléma, hogy az utazással az edzésekre fordítandó idő jelentősen megnő, így a toborzott gyermekek nagy hányada (kb. 40%) az
utazásos időszakban lemorzsolódik. Ennek kiküszöbölésére készül el a fedett görkorcsolya pálya, melynek segítségével a jeges szezon
után minimálisra csökkenthető az utazásos időszak, így reményeink szerint a lemorzsolódás is csökkenni fog. A görkorcsolyás
bajnokság pedig olyan perspektívát nyújt a gyermekek és a szülők részére, melynek köszönhetően megnő az általunk nyújtott
lehetőség(ek) vonzereje, ittartó ereje.

 



6.
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A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok
időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

 
Sportfejlesztési programunk meglehetősen szerény keretek között tartásával ennek fenntarthatósága is biztosított. A TAO támogatások
segítségével kialakított programunk a támogatások elmaradása esetén is fenntarthatók lesznek, természetesen jóval több áldozat árán.
Jelenleg a toborzás tekintetében és a lemorzsolódás csökkentésében nyújt óriási segítséget a program azzal, hogy a felszerelések
megvásárlásának komoly anyagi terhével nem kell a szülőket terhelnünk.
Megfelelő létszám elérése esetén és a toborzási folyamat kidolgozásának, finomításának végén az utánpótlás nevelési elképzelésünk és
programunk egy jól működő, fenntartható rendszert fog alkotni, melynek segítségével folyamatosan biztosítható lesz a zalaegerszegi
együttműködés révén a régióban egy-egy megfelelő létszámú utánpótlás korosztály felnevelése.
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Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése
 

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
 

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak szerinti összesítés

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak szerinti összesítés

Személyszállítási költségek

Időszak szerinti összesítés

Időszak Korosztály Ráfordítás adatai Megbízás
időtartama Juttatás Munkáltatói

járulékok
Évadra jutó
ráfordítás

2013/14 U8

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

6 hónap 111 000 Ft 22 200 Ft 799 200 Ft

2013/14 U8

Munkakör: Utánpótlás edző
Foglalkoztatottak száma: 1 Fő
Képesítés: Középfokú szakirányú
Beosztás: Edző
Ekhos kifizetés: Igen
Megbízás jellege: Havi

6 hónap 111 000 Ft 22 200 Ft 799 200 Ft

2013/14 U10

Munkakör: Utánpótlás edző
Foglalkoztatottak száma: 1 Fő
Képesítés: Középfokú szakirányú
Beosztás: Edző
Ekhos kifizetés: Nem
Megbízás jellege: Havi

6 hónap 111 000 Ft 22 200 Ft 799 200 Ft

Összesen 333 000 Ft 66 600 Ft 2 397 600 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen
2013/14 2 397 600 Ft 2 157 840 Ft 239 760 Ft

Összesen 2 397 600 Ft 2 157 840 Ft 239 760 Ft

Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség
2013/14 U10 Zalaegerszegi Jégpálya 35 000 Ft/óra 10 óra/év 350 000 Ft
2013/14 U8 Szombathelyi Jégpálya 35 000 Ft/óra 16 óra/év 560 000 Ft
2013/14 U10 Szombathelyi Jégpálya 35 000 Ft/óra 30 óra/év 1 050 000 Ft
2013/14 U10 Uszoda 21 750 Ft/óra 9 óra/év 195 750 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen
2013/14 2 155 750 Ft 1 940 175 Ft 215 575 Ft

Összesen 2 155 750 Ft 1 940 175 Ft 215 575 Ft

Időszak Költség
2013/14 1 000 000 Ft

Összesen 1 000 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen
2013/14 1 000 000 Ft 900 000 Ft 100 000 Ft

Összesen 1 000 000 Ft 900 000 Ft 100 000 Ft



Oldalszám: 7

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak Támogatás
intenzitás

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része NSI 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

2013/14 90 % 5 136 705 Ft 4 982 604 Ft 51 367 Ft 102 734 Ft 570 745 Ft 5 553 349 Ft 5 707 450 Ft
Összesen 5 136 705 Ft 4 982 604 Ft 51 367 Ft 102 734 Ft 570 745 Ft 5 553 349 Ft 5 707 450 Ft
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Közreműködői költségek indoklása
 

 
    Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 102 734 Ft
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Indikátorok
 

Output indikátorok

Eredmény indikátorok

Hatás indikátorok

Indikátor megnevezése Kiindulási
érték Célérték Változás Megjegyzés

Szakemberek átlagfizetése 180000 Ft 111000 Ft -38,34% A szakemberek díjazásán nem
kívánunk változtatni a jövőben.

Teljes szakember állomány 3 fő 3 fő 0%

Sajnos a lehetőségeink nem teszik
lehetővé, hogy a szakember gárdát
bővítsük. A jelenleg dolgozó
szakemberek megtartása az egyesület
célja a jövőben.

Licence-szel rendelkező edzők
száma 2 fő 3 fő 50%

A harmadik edzőnk jelenleg LTP
aszisztensi végzettséggel rendelkezik,
de folyamatban van a sportedzői
végzettségének megszerzése. Ezt
követően B licence megszerzése a cél
számára.

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

Felsőfokú végzettséggel
rendelkező szakemberek
száma

0 fő 0 fő 0%

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

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény 0 m2 0 m2 0%

Felújítással érintett szabadidő
sportolók száma 100 fő 1000 fő 900%

Nézőszám 50 fő 150 fő 200%

Korosztály Kiindulási
érték Célérték Változás Megjegyzés

U8 14 fő 30 fő 114,28%
U10 9 fő 25 fő 177,77%
U12 8 fő 20 fő 150%
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 0 fő 0 fő 0%

Korosztály Kiindulási
érték Célérték Megjegyzés

U8 0 helyezés 0 helyezés
Ebben a korosztályban nincs helyezés, a
Szupermini B-ben a tisztes helytállás a

célunk.

U10 0 helyezés 0 helyezés Ebben a korosztályban nincs helyezés, a
Mini B-ben a tisztes helytállás a célunk.

U12 0 helyezés 0 helyezés

Az U12-es korú gyermekeket
kölcsönjátékosként a Zalaegerszeggel
közösen nevezett West Hockey Team

csapatában versenyeztetjük. Cél az U12-
es korosztályban az A csoportban való

helytállás. Itt sincs helyezés.
U14 0 helyezés 0 helyezés
U16 0 helyezés 0 helyezés
U18 0 helyezés 0 helyezés
U20 0 helyezés 0 helyezés

Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés
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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 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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 5 136 705 Ft 4 982 604 Ft 51 367 Ft 102 734 Ft 570 745 Ft 5 553 349 Ft 5 707 450 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 5 136 705 Ft 4 982 604 Ft 51 367 Ft 102 734 Ft 570 745 Ft 5 553 349 Ft 5 707 450 Ft

Jogcím Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része NSI 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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 5 136 705 Ft 4 982 604 Ft 51 367 Ft 102 734 Ft 570 745 Ft 5 553 349 Ft 5 707 450 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 5 136 705 Ft 4 982 604 Ft 51 367 Ft 102 734 Ft 570 745 Ft 5 553 349 Ft 5 707 450 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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