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A kérelmező adatai
 

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Vagyoni helyzet
 
    Bevételek

Általános
A kérelmező szervezet teljes neve: Jászberényi Sportegyesület Jégkorong Szakosztály
A kérelmező szervezet rövidített neve: JSE Jégkorong Szakosztály
Gazdálkodási formakód: 521
Adószám: 19866640-1-16
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 1906.05.14.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2009.09.15.

Kapcsolat

Székhely: 5100 Jászberény, Sportálya utca 9. Levelezési cím: 5100 Jászberény, Sportpálya
utca 9.

Telefon: 06 20 428 4542 E-mail: szilvia0817.antal@gmail.com
Fax: 06 57 413 056 Hivatalos honlap: www.jse.hu

Képviselő Kapcsolattartó
Képviselő neve: Pomázi Gábor Kapcsolattartó neve: Kovácsné Antal Szilvia
E-mail: gpomazi@pr.hu E-mail: szilvia.antal@invitel.hu
Telefon: 06 20 5686634 Telefon: 20-42-845-42

Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve
Átlagos

heti
használat

Használat célja

Jászberényi
Műjégpálya Önkormányzat Jászberény Város

Önkormányzata Gazdasági társaság 12 óra felkészülés és
versenyeztetés

Gyakorló Általános
Iskola Magyar Állam Magyar Állam Változó felkészülés

Bevétel Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tényadatok 2015. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel 287 000 Ft 1 200 000 Ft 200 000 Ft 2 000 000 Ft 0 Ft
2-Tagdíj 156 000 Ft 1 387 000 Ft 1 519 000 Ft 1 800 000 Ft 0 Ft
3-Reklám és
marketing
tevékenységből
származó bevétel

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

4-Társasági adóból
származó támogatás 15 260 000 Ft 20 221 124 Ft 19 213 371 Ft 52 000 000 Ft 0 Ft

5-Más nemzetközi
forrásból származó
támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
7-Európai Uniós
támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

8-Egyéb támogatás 0 Ft 219 400 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 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
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

10-Állami -
Önkormányzati
támogatás

2 600 000 Ft 1 720 000 Ft 1 600 000 Ft 7 500 000 Ft 0 Ft

Összesen 18 303 000 Ft 24 747 524 Ft 22 532 371 Ft 63 300 000 Ft 0 Ft

Kiadás Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tényadatok 2015. évi tervadatok
1-Működési költségel
(rezsi) 0 Ft 15 342 547 Ft 10 191 383 Ft 13 200 000 Ft 0 Ft

2-Személyi jellegű
ráfordítások 114 000 Ft 4 590 060 Ft 7 110 324 Ft 13 000 000 Ft 0 Ft

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

3 467 000 Ft 53 251 Ft 0 Ft 23 000 000 Ft 0 Ft

4-Anyagköltség 531 000 Ft 3 056 909 Ft 3 828 286 Ft 5 000 000 Ft 0 Ft
Összesen 4 112 000 Ft 23 042 767 Ft 21 129 993 Ft 54 200 000 Ft 0 Ft

Időszak Megnevezés Érték
2014. évi tényadatok (Ft) befejezetlen beruházás 184 933 130 Ft
Összesen 184 933 130 Ft

Korcsoport Nem Státusz Létszám
U8 Férfi Amatőr 16 Fő
U10 Férfi Amatőr 15 Fő
U12 Férfi Amatőr 17 Fő
U12 Nő Amatőr 3 Fő
U14 Férfi Amatőr 22 Fő
U14 Nő Amatőr 4 Fő

Kérelem száma: KE06360/2015/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16
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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):

 
I.A JSE Jégkorong Szakosztály küldetése, a 2015-16-os szezonra kitűzött céljai
A Jászberényi Sportegyesület Jégkorong Szakosztálya 2009-ben alakult, mára közel 90 fővel büszkélkedhet. Ebből 60 különböző korú
gyerek alkotja a jászberényi jégkorong utánpótlás 4 csapatát, melyek a Jászberényi Fókák nevet viselik.
A szakosztály célkitűzései
–Hozzájárulni a gyermekek egészséges életmódjához
–A sport, ezen belül a jégkorong népszerűsítése
–A jégkorong, mint sportág alapjainak ismételt lehelyezése és megszilárdítása Jászberényben
–Stabil bázisává válni a magyar jégkorong utánpótlás nevelésnek
–Jó kapcsolatot kialakítani és együttműködni a hazai és környező országok jégkorong szakosztályaival
A Szakosztály, összhangban a Magyar Jégkorong Szövetség által elfogadott alaptételekkel, magára nézve kötelezőnek vallja az alábbi
elvek betartását: becsületesség, egyenlőség, fair-play, közösség építés, önkéntesség.
A Szakosztály célja a 2015-16-os szezonban, hogy utánpótlás csapatait felzárkóztassa a magyar jégkorongozás elitjéhez. Ennek
érdekében emelni kell a szakmai munka színvonalát, javítani kell a létesítmény ellátottságot, és biztosítani kell a csapatok számára a
megfelelő versenyeztetést.
 
II. LÉTESíTMÉNY FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEINK
2015. augusztusára tervezzük, hogy a Jászberényi Jégcsarnok megkapja a használatbavételi engedélyt, és elkezdődhet a 2015-16-os, 8
hónapos jeges szezon.
Ahhoz, hogy a jégcsarnok maximálisan megfeleljen a MJSZ előírásainak, arra van szükség, hogy növeljük az öltözők számát. Ezen
pályázat keretén belül szeretnénk megvalósítani egy olyan épület megépítését, mely fizikailag kapcsolódik a jégcsarnokhoz, és tartalmaz
2 nagy méretű öltözőt, mely alkalmas 2 felnőtt vagy 4 gyerek jégkorong csapat befogadására, valamint egy tornatermet, ami alkalmas a
száraz edzések lebonyolítására, és a mérkőzések előtti bemelegítések megtartására, és ahol szükség esetén további öltözők
alakíthatóak ki. Továbbá helyet kaptak az épületben az ezen helységekhez szükséges mosdók és zuhanyzók.  Ebben az épületben
tervezünk továbbá elhelyezni 1 irodát, és egy jegypénztárat is, mely által a csarnok 100%-osan megközelíthető ezen bejárat felől is.

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

 
II.ELŐZMÉNYEK RÖVIDEN
A 70-es évek második felében Jászberény az elsők között volt, akik műjégpályát építettek, és megindulhatott a jégkorong utánpótlás
nevelése.
1990-ben a jászberényi Lehel HC úttörő szerepet vállalt a magyar jégkorong előrelépésében. Elsőként a magyar bajnokság történetében
olyan magas színvonalon játszó légiósokat hoztak a jászberényi vezetők Magyarországra, akik teljesen más dimenzióba helyezték a
nézők számára ezt a kőkemény sportágat. Kercsó Csaba bajnokcsapatot faragott a Lehelből, ám a siker ellenére a Hűtőgépgyár kivonult
a csapat mögül, ráadásul Koha Csaba (a csapat fő támogatója) is elhunyt. A végveszélybe sodródó csapat még nyert egy Magyar Kupát,
egy bajnoki ezüstöt és két bronzot.
1996-ban, csupán hat évvel a bajnoki elsőség után, megszűnt az első osztályú jégkorong városunkban. Jászberényi csapat utoljára az
1999/2000-es bajnokságra nevezett. A felnőttek amatőr alapon, az OB II-ben játszottak. 2001-ben a műjégpálya bezárásra került.
2007-ben, a jászberényi tanítóképző főiskola területén, megkezdődött egy új jégcsarnok építésének beruházása. A jégcsarnok
tulajdonosa és üzemeltetője az oktatási intézmény, az épület is az ő területükön található. A központi költségvetésből épülő új
jégcsarnokot három ütemre bontották. Első lépésben megépült a pályatest, 2008-ban végrehajtották a második ütemet, ennek
eredményeképpen megépültek a kiszolgáló helyiségek, a lelátók, a tetőszerkezet tartópillérei, beszerezték a tető vázszerkezeteit.
2009-ben kezdte el Nagy Zoltán, a Lehel SC, az FTC és az Újpest egykori hátvédje, az utánpótlásbázis újbóli kialakítását
Jászberényben.
Jelenlelgi helyzet bemutatása:
ERŐFORRÁSAINK:
Humán erőforrás:
1.játékosok: 60 fő (4 éves kortól 16 éves korig)
2.szülők: stabil háttér a gyerekek sportolásához
3.edzők: 2 fő edző, 2 fő LTP asszisztens
4.hivatalos személyek: versenybírók 7fő, játékvezetők 0fő, vezetőség 6fő
 
 
Létesítmény erőforrás
1.fedett jégcsarnok (tervezett nyitás: 2015.08.24.)
2.tornaterem (a jégcsarnok melletti általános iskola tornaterme)
3.kiszolgáló helységek (öltöző, szertár, iroda)
 
Gazdasági erőforrás
1.társasági adóból befolyt bevétel
2.önkormányzati támogatás
3.tagdíj
4.szponzori támogatás
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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):

 
Beruházás tárgya:
Jászberényi Jégcsarnok
2013-14-es, majd hosszabbítás után a 2014-15-ös támogatási időszakban megvalósult a jászberényi jégpálya befedése.
2014-15-ös szezonban megvalósul (jelenleg folyamatban van) a jégcsarnokba szükséges eredménykijelző, cserepadok, büntető padok
és zsűrifülke beszerzése, valamint a palánkmagasító plexi és védőháló, és a hangosítás beszerelése.
2015-16-os szezonban megvalósul a légtechnikai rendszer kiépítése, az öltözők berendezése, a világítás fejlesztése, valamint a
tűzvédelmi rendszer kiépítése, és a jégcsarnok környezetének rendezése.
Ahhoz, hogy a jégcsarnok maximálisan megfeleljen a MJSZ előírásainak, arra van szükség, hogy növeljük az öltözők számát. Ezen
pályázat keretén belül szeretnénk megvalósítani egy olyan épület megépítését, mely fizikailag kapcsolódik a jégcsarnokhoz, és tartalmaz
2 nagy méretű öltözőt, mely alkalmas 2 felnőtt vagy 4 gyerek jégkorong csapat befogadására, valamint egy tornatermet, ami alkalmas a
száraz edzések lebonyolítására, és a mérkőzések előtti bemelegítések megtartására, és ahol szükség esetén további öltözők
alakíthatóak ki. Továbbá helyet kaptak az épületben az ezen helységekhez szükséges mosdók és zuhanyzók.  Ebben az épületben
tervezünk továbbá elhelyezni 1 irodát, és egy jegypénztárat is, mely által a csarnok 100%-osan megközelíthető ezen bejárat felől is.

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

 
Megvalósítás ütemezése:
 
a beruházás tervezett kezdése: 2016.03.01.
a beruházás tervezett befejezése: 2016.06.30.

 
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 beruházás szakmai tartalmát a MJSZ "JÉGCSARNOK LÉTESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK" anyaga alapján
készítettük el.
Ezzel a beruházással hozzá tudunk járulni a MJSZ Létesítményhelyzet javítására irányuló terveinek megvalósításához.

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

 
A fedett jégcsarnok megépítése, és az ehhez kapcsolni kívánt öltözőépület megvalósításának társadalmi hatásai:
A kulturált környezet megalkotása tovább növeli a Jászberényben egyébként is kiemelt sportágként kezelt jégkorong népszerűségét,
hozzájárul a gyerekek testi, szellemi és szociális fejlődéséhez.
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Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése
 

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak szerinti összesítés

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak Létesítmény
neve Feljesztés/beruházás adatai Cím Beruházás ütemezése

Tervezett
felújítási,

beruházási
érték

2015/16 Jászberényi
Műjégpálya

Megnevezés: Jégcsarnok
öltözőépülete
Támogatás mértéke: Sportcélú
ingatlan beruházás (70%
támogatás)
Kategória: TEB
Finanszírozás: Utófinanszírozott
Építési engedély köteles

Helyrajzi szám: 6027/2
5100 Jászberény, Rákóczi út 53.

Beruházás kezdete: 2016.03.01.
Beruházás vége: 2016.06.30.
Üzembehelyezés: 2016.08.01.

98 673 020 Ft

Összesen 98 673 020 Ft

Időszak Támogatás
intenzitás

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

2015/16 70 % 70 552 720 Ft 68 436 139 Ft 705 527 Ft 1 411 054 Ft 30 236 880 Ft 98 673 019 Ft 100 789 600 Ft
Összesen 70 552 720 Ft 68 436 139 Ft 705 527 Ft 1 411 054 Ft 30 236 880 Ft 98 673 019 Ft 100 789 600 Ft

Időszak Jogcím Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

2015/16 Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás 70 552 720 Ft 68 436 139 Ft 705 527 Ft 1 411 054 Ft 30 236 880 Ft 98 673 020 Ft 100 789 600 Ft

2015/16
ebből 10 millió Ft
feletti utófinanszírozott
beruházás, felújítás

70 552 720 Ft 68 436 139 Ft 705 527 Ft 1 411 054 Ft 30 236 880 Ft 98 673 020 Ft 100 789 600 Ft

Összesen 70 552 720 Ft 68 436 139 Ft 705 527 Ft 1 411 054 Ft 30 236 880 Ft 98 673 020 Ft 100 789 600 Ft
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Közreműködői költségek indoklása
 

1. könyvvizsgáló alkalmazása
- negyedéves előrehaladási jelentések ellenőrzése
- pénzügyi elszámolás ellenőrzése
 
2. műszaki ellenőr alkalmazása
- a kivitelezés ellenőrzése

 
    Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 411 054 Ft
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Indikátorok
 

Output indikátorok

Eredmény indikátorok

Hatás indikátorok

Indikátor megnevezése Kiindulási
érték Célérték Változás Megjegyzés

Szakemberek átlagfizetése 159000 Ft 168333 Ft 5,86% netto/hó
Teljes szakember állomány 5 fő 6 fő 20%
Licence-szel rendelkező edzők
száma 2 fő 3 fő 50%

OKJ-s végzettséggel
rendelkező edzők száma 2 fő 3 fő 50%

Felsőfokú végzettséggel
rendelkező szakemberek
száma

0 fő 0 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 300 fő 400 fő 33,33%

Nézőszám 0 fő 0 fő 0%

Korosztály Kiindulási
érték Célérték Változás Megjegyzés

U8 16 fő 30 fő 87,5%
U10 15 fő 30 fő 100%
U12 20 fő 25 fő 25%

U14 26 fő 0 fő 0%
A kölcsönjátékosok visszatérnek

az egyesületeikbe, a saját
játékosok kinőnek az U14-es

korosztályból.
U16 0 fő 7 fő 0%
U18 0 fő 0 fő 0%
U20 0 fő 0 fő 0%

Felnőtt 0 fő 0 fő 0%
VUP

korosztály 0 fő 0 fő 0%

Korosztály Kiindulási
érték Célérték Megjegyzés

U8 0 helyezés 0 helyezés Nincs eredmény számolás.
U10 0 helyezés 0 helyezés Nincs eredmény számolás.
U12 0 helyezés 0 helyezés Nincs eredmény számolás.

U14 24 helyezés 0 helyezés Nem tervezzük U14-es csapat
nevezését.

U16 0 helyezés 0 helyezés
U18 0 helyezés 0 helyezés
U20 0 helyezés 0 helyezés

Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés
VUP

korosztály 0 helyezés 0 helyezés
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A projekt költségvetésének összesítése
 

A projekt költségvetése a 2015/16. évadra

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része 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 70 552 720 Ft 68 436 139 Ft 705 527 Ft 1 411 054 Ft 30 236 880 Ft 98 673 019 Ft 100 789 600 Ft

ebből 10 millió Ft feletti
utófinanszírozott beruházás,
felújítás

70 552 720 Ft 68 436 139 Ft 705 527 Ft 1 411 054 Ft 30 236 880 Ft 98 673 019 Ft 100 789 600 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 70 552 720 Ft 68 436 139 Ft 705 527 Ft 1 411 054 Ft 30 236 880 Ft 98 673 019 Ft 100 789 600 Ft

Jogcím Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része 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 70 552 720 Ft 68 436 139 Ft 705 527 Ft 1 411 054 Ft 30 236 880 Ft 98 673 019 Ft 100 789 600 Ft

ebből 10 millió Ft feletti
utófinanszírozott beruházás,
felújítás

70 552 720 Ft 68 436 139 Ft 705 527 Ft 1 411 054 Ft 30 236 880 Ft 98 673 019 Ft 100 789 600 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 70 552 720 Ft 68 436 139 Ft 705 527 Ft 1 411 054 Ft 30 236 880 Ft 98 673 019 Ft 100 789 600 Ft
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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 naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10
nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom.
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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
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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Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról
 

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:
A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum
5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása.
A látvány-csapatsport  szerinti  támogatásban részesülni  kívánó szervezet  köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői  és külön
adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban,
akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során.

 
A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.
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