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Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában
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Érkezett:
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A kérelmező adatai

Általános
A kérelmező szervezet teljes neve:
A kérelmező szervezet rövidített neve:
Gazdálkodási formakód:
Adószám:
Sportszervezet jogállása:
Megalakulás időpontja:
Tevékenység megkezdésének időpontja:

Zalaegerszeg Jégsportjáért Alalpítvány
Zalaegerszeg Jégsportjáért Alalpítvány
569
19282769-2-20
Közhasznú alapítvány
2007.11.21.
2007.11.21.

Kapcsolat
Levelezési cím:

Telefon:

8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8
I/7.
36304848133

Fax:

0617990959

Hivatalos honlap:

Székhely:

Képviselő
Képviselő neve:
E-mail:
Telefon:

E-mail:

8900 Zalaegerszeg, Iskola köz
6-8 I/7.
bianka@timbertech.hu
http://zalaegerszegijegcsarnok.
hu

Kapcsolattartó
Mészáros Gyula
gyula.meszaros@eonhungaria.com
36304748000

Kapcsolattartó neve: Kiss Zsolt
E-mail:

kisszs@behajto.hu

Telefon:

20-52-031-81

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve
Zalaegerszegi
Jégcsarnok

Tulajdonos

Egyéb

Tulajdonos neve
Zalaegerszeg
Jégsportjáért
Alalpítvány

Üzemeltető

Egyéb

Üzemeltető neve
Zalaegerszeg
Jégsportjáért
Alalpítvány

Átlagos
heti
használat

Használat célja

és
Változó felkészülés
versenyeztetés

Kérelmező kapcsolatai
A kérelmezővel
kapcsolatban álló
szervezet neve
Lisa Favorit Kft

Székhely

Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája

Zalaegerszeg
Kosztolányi u. 1/A.

Vagyoni helyzet
Bevételek
Bevétel Típus
1-Szponzori bevétel
2-Tagdíj
3-Reklám és
marketing
tevékenységből
származó bevétel

2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
6 200 000 Ft
6 500 000 Ft
7 000 000 Ft
8 500 000 Ft
0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15
0 Ft
0 Ft
0 Ft
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4-Társasági adóból
származó támogatás
5-Más nemzetközi
forrásból származó
támogatás
6-Jegybevétel
7-Európai Uniós
támogatás
8-Egyéb támogatás
9-Bankhitel/kölcsön
10-Állami Önkormányzati
támogatás
Összesen

0 Ft

140 000 000 Ft

222 800 472 Ft

227 665 433 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

22 154 000 Ft

28 000 000 Ft

30 000 000 Ft

30 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

11 959 000 Ft
0 Ft

19 000 000 Ft
0 Ft

35 000 000 Ft
0 Ft

20 000 000 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft

2 348 000 Ft

4 000 000 Ft

15 000 000 Ft

20 000 000 Ft

0 Ft

42 661 000 Ft

197 500 000 Ft

309 800 472 Ft

306 165 433 Ft

0 Ft

Kiadások
Kiadás Típus
1-Működési költségel
(rezsi)
2-Személyi jellegű
ráfordítások
3-Ingatlan bérleti díj
9-Egyéb, máshová
nem sorolható
kiadások
4-Anyagköltség
Összesen

2011. évi tényadatok

2012. évi tényadatok

2013. évi tényadatok

2014. évi tervadatok

2014/15

20 000 000 Ft

15 000 000 Ft

18 000 000 Ft

20 000 000 Ft

0 Ft

3 988 000 Ft

0 Ft

5 000 000 Ft

8 000 000 Ft

0 Ft

12 210 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

277 000 Ft

0 Ft

130 000 000 Ft

2 500 000 Ft

0 Ft

1 400 000 Ft
37 875 000 Ft

400 000 Ft
15 400 000 Ft

0 Ft
153 000 000 Ft

1 300 000 Ft
31 800 000 Ft

0 Ft
0 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport
U8
U10
U12
U14
U18

Nem
Férfi
Férfi
Férfi
Férfi
Férfi

Státusz
Amatőr
Amatőr
Amatőr
Amatőr
Amatőr

Létszám
10 Fő
23 Fő
17 Fő
23 Fő
17 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma:
Sportág:
Érintett támogatási időszak(ok):

KE03057/2014/MJSZ
Jégkorong
2014/15

A kérelemben érintett jogcímek
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
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A sportfejlesztési program szöveges ismertetése
1. 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):
Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány, a korábbi időszakban, mint jégkorong utánpótlás - nevelő egyesület, kiemelt szerepet játszott a
térség gyermekeinek egészséges életmódra nevelésében, a fiatalok sporttal való megismertetésében, a jégkorong sport
népszerűsítésében.
A jelenlegi gazdasági helyzetben egyre szűkülnek azok a lehetőségek, melyek a fiatalok „értelmes időtöltését” szolgálják. A jégcsarnok
tulajdonba kerülésével és a korosztályok létszámának folyamatos növelésével egyre inkább utánpótlás stratégiai centrummá kívánunk
elő lépni a régiónkban.
A korábbi működést erre az időszakra átstrukturáltuk, teljes személyi változást tervezünk mind vezetőség, mindpedig szakmai területen.
Célunk az átlátható működés és a folyamatos fejlődés biztosítása.

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:
Létesítmény feltételek
Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány a Szövetség hathatós segítségével tulajdonosa lett a korábban lízingelt jégkorong csarnoknak,
így óriási lépést tett afelé, hogy a térség meghatározó utánpótlás bázissá váljon. A megvásárolt ingatlan volt az egyetlen lehetőségünk
arra, hogy a jégsport ne szűnjön meg a térségünkben. Mivel az ingatlan nem egy „giga” beruházás keretei között épült és került
megvásárlásra (132 M Ft!), így lépésről lépésre, évről évre kisebb, nagyobb fejlesztéseket tervezünk, ami a gazdaságos
fenntarthatóságot és a megnövekedett utánpótlás létszámot igyekszik maximálisan kiszolgálni.
A vásárlást követően a következő lépés a csarnok belső infrastrukturális helyzetének javítása, kiszolgáló helyiségek alkalmassá tétele a
megnövekedett utánpótlás igényének kiszolgálására.
Így tervezzük egy új öltöző megépítését, ami a nagyszámú korosztályos csapataink esetében alap követelmény a kulturált öltözés és
tisztálkodás biztosítása okán. Szükséges a mérkőzések egyéb közreműködőinek (bírók, edzők) az elhelyezését is megfelelő szinten
megoldani.
A megvásárolt épület gépészeti felújítása is időszerű lett. Első lépésként a csarnok hűtéstechnológiájának cseréje vált időszerűvé. Ennek
oka, hogy a jelenlegi rendszer elavult, korszerűtlen és „villanyzabáló,” illetve működése labilis, így a mérkőzések lebonyolítását is
veszélyezteti. Az új gépészet lehetőséget ad megújuló energia fogadására, illetve költséghatékony.
Utánpótlás csapatainkban közel 100 gyermek szerepel igen j eredménnyel. A jégkorongsport utánpótlása és a tehetségek kiemelése
mellett az egészséges életmódra nevelés és a közösségi színtér biztosítása is célunk.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben
rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben
mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni
ütemezését):
A létesítmény helyzetünk bemutatása során részletesen kitértünk az ingatlan beruházás/fejlesztés okára, így most összefoglalóan
mutatjuk be a beruházás indokoltságát az alábbiak szerint:
A jégcsarnok kiszolgáló egységeinek bővítése:
Öltözőkonténerek vásárlása (4 db öltöző és 2 db vizesblokk)
Öltözőkonténerek butorzata, berendezési tárgyai
Öltöző konténerek épülethez való csatlakoztatása, 4 bejárat létesítése
Öltöző konténerek elektromos és víz/csatorna bekötése
Öltöző konténerek fogadó térbeton talapzatának létesítése
A létesítményben 4 db öltöző található, így tornák rendezésére alkalmatlan, 4 új öltözőt kívánunk létesíteni. A meglévő helyiségek
minden tekintetben teljesen elhasználódtak. Egészségügyi szempontból is elkerülhetetlenné vált a teljes felújítás, melynek ki kell
terjednie a vizes helyiségekre is.
Jégcsarnok meglévő öltözőinek rekonstrukciója:
Öltözők, közlekedők, vízesblokkok, nyílászárók, gumi borítások, bútorzat teljes cseréje
Elavult, hosszútávon már nem szervizelhető hűtőgépészet cseréje:
A zalaegerszegi ház hűtőgépészete alul tervezett. Az elmúlt évek folyamán a meglévő berendezések egységenkénti felújításával és
javításával sikerült a jégpályát hűteni. A berendezéseket cserélni már nem tudjuk csak felújítani.
A gépház rekonstrukciója jelen ismereteink szerint elégséges volna a további üzemeltetéshez. Teljes és végleges megoldást a pályatest
hőcserélő rendszerének cseréje jelentene, mely a jelenleg jelölt költségvetés háromszorosával járna. A hűtő és hőcserélő gépészet
cseréjét viszont elengedhetetlennek látjuk. A beruházás nélkül a házat a következő 5 évben már működtetni nem tudjuk. A beruházás
megvalósításával 20%-os energia megtakarítást érünk el.

Használaton kívüli helyiség kondicionáló teremmé történő alakítása: Edzőtermi berendezések beszerzése
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Száraz, erőnléti edzésekre lehetőségünk nincs. Rendelkezünk egy használaton kívüli, méretében megfelelő helyiséggel, melyben
konditermet kívánunk kialakítani, hogy edzéstervünkben a magasabb korosztályokban meg tudjuk valósítani a szükséges erőnléti
edzésmunkát.

Tekintettel arra, hogy a csarnok nem több száz milliós költségvetésből épült és e mellet egyesületünk költségvetése is erősen korlátos,
így lépésről lépésre tudunk csak fejleszteni, minden évben is kicsit jobbá tenni infrastrukturális lehetőségeinket.

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:
A projekt kezdő időpontja: 2014. július 1. - 2014. június 30.
A beruházást: 2015.01.01.- 2015.06.30.

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):
Sportlétesítményi elképzelések, ingatlan vásárlás:
A Magyar Jégkorong Szövetség stratégiája részletesen foglalkozik a hazai létesítmények helyzetével. A Szövetség stratégiája
egyértelmű: „aktív részvevőjévé kíván válni egy országos jégpálya építő programnak, amely révén minden megyei jogú városban lenne
fedett jégpálya.”
Esetünkben ez az alap célkitűzés már megvalósult, de a csarnok folyamatos fejlesztése és gazdaságos működtetése megkívánja a
korszerűsítést.
Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány, a korábbi időszakban, mint jégkorong utánpótlás - nevelő egyesület, kiemelt szerepet játszott a
térség gyermekeinek egészséges életmódra nevelésében, a fiatalok sporttal való megismertetésében, a jégkorong sport
népszerűsítésében.
A jelenlegi gazdasági helyzetben egyre szűkülnek azok a lehetőségek, melyek a fiatalok „értelmes időtöltését” szolgálják. A jégcsarnok
tulajdonba kerülésével és a korosztályok létszámának folyamatos növelésével egyre inkább utánpótlás stratégiai centrummá kívánunk
elő lépni a régiónkban.
Utánpótlás csapatunk esetében a biztonságos sportoláshoz felszereléseket terveztük, a bajnokságban való részvételhez szükséges
utazási költségeket és nevezési költségeket, illetve a sikeres felkészülést támogató edzőtábort. A magas szintű szakmai munka feltétele
a megfelelő szakemberek alkalmazása, melynek költségeit szintén terveztük.

6. 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 pénzügyi fenntarthatósága:
A sportcsarnokban tervezett belső felújítások anyagi feltételeit elsősorban a TAO támogatás biztosítja. A szükséges önerőt a környező
vállalkozások, szponzorok támogatásából kívánjuk biztosítani.
A felújítás eredményeként jelentős működési költséget takarítunk meg elsősorban az energetika terén.
A projekt pénzügyi fenntarthatóságát ezen felül az alábbi tényezők biztosítják:
•az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak,
•a szponzorok és egyéb magánszemélyek támogatásai,
•a projekt keretében beszerzett eszközök és szolgáltatások, amelyek hozzájárulnak az egyesület saját forrásainak optimalizálásához.
A projekt környezeti fenntarthatósága:
•a fejlesztések átláthatóságát biztosítjuk a nyilvánosság számára,
•a negatív és pozitív külső költségek figyelembe vétele a tevékenység során,
•a legjobb elérhető technika, gyakorlat követésére, az anyag és energia igény minimalizálására törekszünk.
Lehetséges társadalmi hatás, hogy az egyesület tevékenységének eredményeként a térségben élő fiatalok egészségesebb életvitele
megvalósul.
A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő
szakember foglalkoztatásával az egyesület előkelő helyet vívhat ki az ország utánpótlás-nevelő egyesületei között.
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Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése
Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak

Létesítmény
neve

2014/15 Zalaegerszegi
Jégcsarnok

2014/15 Zalaegerszegi
Jégcsarnok

2014/15 Zalaegerszegi
Jégcsarnok

2014/15 Zalaegerszegi
Jégcsarnok

Feljesztés/beruházás adatai
Megnevezés: A jégcsarnok
kiszolgáló egységeinek bővítése
Támogatás mértéke: Sportcélú
ingatlan beruházás (70%
támogatás)
Kategória: TEF
Finanszírozás: Előfinanszírozott
Megnevezés: Jégcsarnok
meglévő öltözőinek
rekonstrukciója
Támogatás mértéke: Sportcélú
ingatlan beruházás (70%
támogatás)
Kategória: TEF
Finanszírozás: Előfinanszírozott
Megnevezés: Jégcsarnok
hűtőgépészetének
rekonstrukciója
Támogatás mértéke: Sportcélú
ingatlan beruházás (70%
támogatás)
Kategória: TEF
Finanszírozás: Előfinanszírozott
Megnevezés: Edzőterem
kialakítása
Támogatás mértéke: Sportcélú
ingatlan beruházás (70%
támogatás)
Kategória: TEF
Finanszírozás: Előfinanszírozott
Építési engedély köteles

Cím

Tervezett
felújítási,
beruházási
érték

Beruházás ütemezése

Helyrajzi szám: 2897/10/A/1
8900 Zalaegerszeg, Stadion út

Beruházás kezdete: 2015.03.01.
Beruházás vége: 2015.06.30.
Üzembehelyezés: 2015.06.30.

28 000 000 Ft

Helyrajzi szám: 2897/10/A/1
8900 Zalaegerszeg, Stadion út

Beruházás kezdete: 2015.04.01.
Beruházás vége: 2015.06.30.
Üzembehelyezés: 2015.06.30.

40 917 000 Ft

Helyrajzi szám: 2897/10/A/1
8900 Zalaegerszeg, Stadion út

Beruházás kezdete: 2015.04.01.
Beruházás vége: 2015.06.30.
Üzembehelyezés: 2015.06.30.

50 301 000 Ft

Helyrajzi szám: 2897/10/
8900 Zalaegerszeg, Stadion út

Beruházás kezdete: 2015.04.01.
Beruházás vége: 2015.06.30.
Üzembehelyezés: 2015.06.30.

9 598 520 Ft

Összesen

128 816 520 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak

Támogatás
intenzitás

2014/15
Összesen

70 %

Támogatás
összesen
92 105 785 Ft
92 105 785 Ft

Támogatás
szakmai része
89 342 613 Ft
89 342 613 Ft

Közreműködői
díj

1%
921 057 Ft
921 057 Ft

1 842 115 Ft
1 842 115 Ft

Önerő
39 473 908 Ft
39 473 908 Ft

Szakmai
ráfordítás
összesen
128 816 521 Ft
128 816 521 Ft

Ráfordítás
összesen
131 579 693 Ft
131 579 693 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak
2014/15
2014/15
Összesen

Jogcím
Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
ebből 10 millió Ft
feletti utófinanszírozott
beruházás, felújítás

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része

Közreműködői
díj

1%

92 105 785 Ft

89 342 613 Ft

921 057 Ft

1 842 116 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

92 105 785 Ft

89 342 613 Ft

921 057 Ft

1 842 116 Ft

Szakmai
ráfordítás
összesen

Önerő

Ráfordítás
összesen

39 473 908 Ft 128 816 520 Ft 131 579 693 Ft
0 Ft

0 Ft

0 Ft

39 473 908 Ft 128 816 520 Ft 131 579 693 Ft
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Közreműködői költségek indoklása
A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása
érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6)
bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint:
- a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési
program kialakítása és összeállítása,
- sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások
meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv
összeállítása,
- a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott
támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó
elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs
feladatinak végrehajtása.
- könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges).

Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 842 115 Ft
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Indikátorok
Output indikátorok

Indikátor megnevezése
Nézőszám
Felújítással érintett szabadidő
sportolók száma
Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény
Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma
Felsőfokú végzettséggel
rendelkező szakemberek
száma
OKJ-s végzettséggel
rendelkező edzők száma
Licence-szel rendelkező edzők
száma
Teljes szakember állomány
Szakemberek átlagfizetése

Kiindulási
érték
0 fő

Célérték

Változás

0 fő

0%

0 fő

0 fő

0%

0 m2

0 m2

0%

0 darab

0 darab

0%

0 fő

0 fő

0%

0 fő

0 fő

0%

0 fő

0 fő

0%

0 fő
0 Ft

0 fő
0 Ft

0%
0%

Megjegyzés

Eredmény indikátorok
Korosztály Kiindulási
érték
U8
0 fő
U10
0 fő
U12
0 fő
U14
0 fő
U16
0 fő
U18
0 fő
U20
0 fő
Felnőtt
0 fő
VUP
0 fő
korosztály

Célérték

Változás

0 fő
0 fő
0 fő
0 fő
0 fő
0 fő
0 fő
0 fő

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0 fő

0%

Megjegyzés

Hatás indikátorok

Korosztály
U8
U10
U12
U14
U16
U18
U20
Felnőtt
VUP
korosztály

Kiindulási
érték
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés

0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés

0 helyezés

0 helyezés

Célérték

Megjegyzés
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A projekt költségvetésének összesítése
A projekt költségvetése a 2014/15. évadra

Jogcím
Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás
ebből 10 millió Ft feletti
utófinanszírozott beruházás,
felújítás
Utánpótlás nevelési
feladatok támogatása
Képzési feladatok
támogatása
Versenyeztetés költségei
Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai
ráfordítás
összesen
0 Ft

92 105 785 Ft

89 342 613 Ft

921 057 Ft

1 842 115 Ft

39 473 908 Ft

128 816 521 Ft

131 579 693 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
92 105 785 Ft

0 Ft
89 342 613 Ft

0 Ft
921 057 Ft

0 Ft
1 842 115 Ft

0 Ft
39 473 908 Ft

0 Ft
128 816 521 Ft

0 Ft
131 579 693 Ft

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része

Közreműködői
díj

1%

Önerő

Ráfordítás
összesen
0 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím
Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás
ebből 10 millió Ft feletti
utófinanszírozott beruházás,
felújítás
Utánpótlás nevelési
feladatok támogatása
Képzési feladatok
támogatása
Versenyeztetés költségei
Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai
ráfordítás
összesen
0 Ft

92 105 785 Ft

89 342 613 Ft

921 057 Ft

1 842 115 Ft

39 473 908 Ft

128 816 521 Ft

131 579 693 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
92 105 785 Ft

0 Ft
89 342 613 Ft

0 Ft
921 057 Ft

0 Ft
1 842 115 Ft

0 Ft
39 473 908 Ft

0 Ft
128 816 521 Ft

0 Ft
131 579 693 Ft

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része

Közreműködői
díj

1%

Önerő

Ráfordítás
összesen
0 Ft
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Nyilatkozat
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 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;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. 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. 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;
B. 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
C. 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.
8. 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;
9. 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;
10. 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;
11. 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);
12. 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;
13. 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;
14. 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;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz
beruházással, fejlesztéssel.
16. 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;
17. 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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