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Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában
hiánypótolt
Kérelem száma: KE07745/2016/MJSZ
Érkezett:
Ügyiratszám: KE07745/2016/MJSZ-3
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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:

FTC Icehockey Utánpótlás Kft
Ferencváros
23488748-1-43
Amatőr sportszervezet
2011.08.22.
2011.08.22.

Kapcsolat
Székhely:
Telefon:
Fax:

1091 Budapest IX., Üllői út 129.
+3612156025

Képviselő
Képviselő neve:
E-mail:
Telefon:

Levelezési cím:
E-mail:
Hivatalos honlap:

1091 Budapest IX., Üllői út 129.
fradi@fradi.hu
www.fradi.hu

Kapcsolattartó
Lautner György
gyorgy.lautner@fradi.hu
+36302663489

Kapcsolattartó neve: Lautner György
E-mail:
fradi@fradi.hu
Telefon:
30-63-756-80

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve
Lobogó utcai
tanpálya
FTC Sátras
Jégpálya

Tulajdonos
Önkormányzat
Sportszervezet

Tulajdonos neve

Üzemeltető

Üzemeltető neve

Budapest IX. kerület Önkormányzat
Budapest IX. kerület
Önkormányzata
Önkormányzata
FTC Icehockey
Gazdasági társaság Négy Évszak Kft.
Utánpótlás Kft.

Átlagos
heti
használat

Használat célja

Változó felkészülés
és
Változó felkészülés
versenyeztetés

Vagyoni helyzet
Bevételek
Bevétel Típus
1-Szponzori
bevétel
2-Tagdíj
3-Reklám és
marketing
tevékenységből
származó bevétel
4-Társasági
adóból származó
támogatás
5-Más nemzetközi
forrásból
származó
támogatás
6-Jegybevétel
7-Európai Uniós
támogatás

2011. évi
tényadatok

2012. évi
tényadatok

2013. évi
tényadatok

2014. évi
tényadatok

2015. évi
tényadatok

2016. évi
tervadatok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 000 000 Ft

7 200 000 Ft

11 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

51 330 000 Ft

74 954 826 Ft

100 000 000 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
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8-Egyéb
támogatás
9Bankhitel/kölcsön
10-Állami Önkormányzati
támogatás
Összesen

100 000 Ft

100 000 Ft

100 000 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

56 430 000 Ft

82 254 826 Ft

111 100 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Kiadások
Kiadás Típus

2011. évi
tényadatok

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

2012. évi
tényadatok

2013. évi
tényadatok

2014. évi
tényadatok

2015. évi
tényadatok

2016. évi
tervadatok

0 Ft

1 700 000 Ft

2 500 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

9 960 000 Ft

32 000 000 Ft

40 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

100 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

11 240 000 Ft
21 300 000 Ft

11 240 000 Ft
45 440 000 Ft

11 240 000 Ft
54 240 000 Ft

0 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft

Tárgyi eszköz állomány
Időszak
2010. évi tényadatok (Ft)
2011. évi tényadatok (Ft)
2012. évi tényadatok (Ft)
2013. évi tényadatok (Ft)
Összesen

Megnevezés

Érték
0 Ft
0 Ft
0 Ft
138 000 Ft
138 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport
U8
U8
U10
U10
U12
U12
U14
U14
U16
U16
U18

Nem
Férfi
Nő
Férfi
Nő
Férfi
Nő
Férfi
Nő
Férfi
Nő
Nő

Státusz
Amatőr
Amatőr
Amatőr
Amatőr
Amatőr
Amatőr
Amatőr
Amatőr
Amatőr
Amatőr
Amatőr

Létszám
17 Fő
3 Fő
20 Fő
2 Fő
21 Fő
1 Fő
34 Fő
2 Fő
16 Fő
1 Fő
1 Fő
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Kérelem száma:
Sportág:
Érintett támogatási időszak(ok):

KE07745/2016/MJSZ
Jégkorong
2016/17

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):
A Ferencvárosi Torna jégkorong szakosztálya 1928-ban alakult és 25 magyar bajnoki címével Magyarország legpatinásabb és
legeredményesebb csapata a sportágban. A 2000-es évek elején a szakosztály egyre rosszabb helyzetbe került (elvesztette teljes
utánpótlását), de 2009-től újra szervezte azt és a 2011 óta tartó sportfejlesztési programoknak köszönhetően már több mint 120 gyermek
sportok zöld-fehérben és a 2016/17-es szezontól már az U16-os korosztályunk is megméretteti magát a bajnokságban.
A hanyatlás fő oka az áldatlan létesítményhelyzet volt, amely igazából még ma sem oldódott meg. Így fordulhat elő, hogy a Ferencváros
csapata a MOL Ligában az egyetlen, amely nem első számú bérlőként használja pályáját edzésekre, mérkőzésekre. Az utánpótlás az
elmúlt két évben jobb helyzetben volt, miután a Népligetben egy sátras pályán készülhetett. Az idei évben azonban ez már nem
lehetséges, mert a Fradiváros projekt miatt az ideiglenes létesítmény elbontásra kerül. A pályát áttelepíteni sem lehetett, ami
sportszakmai okai voltak. A pálya mérete ugyanis a legkisebb, az IIHF által még szabványosnak elfogadott méret volt, s amelyen csak
U16-os korosztályig volt engedély bajnoki mérkőzések lejátszására.

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:
Az FTC utánpótlásában jelenleg 120 gyermek jégkorongozik és U8, U10, U12, U14 (A és B), valamint U16-os csapatokkal rendelkezik.
2015/16-ban a Népligetben egy sátras pályán (U10-U14) és a Lobogó utcai tanpályán (U8-U10) tudott edzéseket tartani. 2016 késő
tavaszán a népligeti pálya bontásra kerül, így jelenleg nincs otthona csapatainknak és a budapesti pályahelyzetet figyelembe véve nincs
is remény a megfelelő képzésre egy új pálya nélkül.
2011 óta sikerült megdupláznunk sportolóink számát. A terveinknek megfelelően haladunk célunk felé, hogy a honi versenyrendszer
keretei között minden utánpótlás korosztályban indítsunk csapatot, csapatokat.
A jégkorongban fontos, hogy a gyerekek fiatalon kezdjék el elsajátítani a sportág alapjait. Ennek megfelelően elsősorban az U8-as
korosztály bővítésére törekszünk, amely szépen gyarapodott a mögöttünk hagyott időszakban. A nagyobbaknál pedig célunk volt, hogy
megfelelő időben, megfelelő számú jégidőt biztosítsunk nekik, amely a teljes képzéshez szükséges. Ez utóbbit sikerült is elérünk és
bízunk benne, hogy az ebben a pályázatban leírt létesítmény elkészül, mert akkor a jövőben is optimális környezetben folytathatjuk a
munkánkat.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben
rendelkezik áthúzódó, a 2014/2015-ös és 2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal,
abban az esetben mutassa be annak a 2016/2017-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak
időbeni ütemezését):
A Ferencvárosi Torna Club jégkorong szakosztálya jelenleg nem rendelkezik olyan jégpályával, amelyet akár bérlőként, akár
tulajdonosként prioritással használhat. A 2016/17-es szezonban naponta átlagosan öt óra jégidőre van szüksége csapatainknak (és ez
az újabb korosztályok belépésével a jövőben csak növekedni fog), amelyet a mai budapesti jéghelyzetben megoldani nem tudunk.
Fontosnak tartjuk, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség ajánlásait betartsuk, mert így tudunk olyan játékosokat nevelni, akik felnőtt
korukban akár meghatározóak is lehetnek majd a sportágban.
Az FTC-nek célja az utánpótlásban, hogy minden korosztályban rendelkezzen csapattal és már most is arra törekszik, hogy akár két
csapatot is versenyeztessen egy-egy korosztályban. Ehhez jégidőre van szükség, aminek megszerzésében nagy szerepe van ennek a
beruházásnak.

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:
- Pályázat beadása: 2016.04.30.
- Tervek, engedélyek kivitelezése, beszerzése: 2016.01.01 - 2016.07.15
- Kivitelezői versenytárgyalás: 2016.06.01 - 2016.06.30
- Pálya építése: 2016.07.01 - 2016.09.30
- Próbaüzem, használatbavételi eljárás: 2016.09.15 - 2016.10.31.
- Végeleges használatbavétel: 2016.11.01.

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):
A Magyar Jégkorong Szövetség kiemelt célja, hogy az utánpótlással foglalkozó egyesületek minden korosztályban versenyeztessenek
csapatokat, ezzel is szélesítve a sportág honi bázisát. Az FTC igyekszik ennek eleget tenni és a 2009 óta tartó újrakezdés óta
folyamatosan növeli mind a játékosai, mind a versenyeztetett csapatai számát.
Az FTC jégkorong utánpótlás 2011 óta minden évben rendelkezett sportfejlesztési programmal, s minden évben évben a gyarapodás és
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a fokozatosság elvét követte. Ennek köszönhetően 2016/17-től immáron az U16-os bajnokságban is indít csapatot. Szintén fontos
célunk, hogy az MJSZ által versenyeztetett korosztályos válogatottakba is játékosokat adjunk, ezzel is erősítve szakosztályunk
tekintélyét és a magyar jégkorongsportot.

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 tervezett pálya projektjének kezdetekor szakosztályunk olyan szakembereket hívott segítségül, akik már több hasonló építkezésben
vettek részt. Ennek megfelelően mind pénzügyi, mind környezeti tekintetben megalapozott, maximálisan kivitelezhető tervek születtek.
A tervezett pálya a Ferencvárosban, a Siketek SC sporttelepének szomszédságában kerül kivitelezésre. Ennek megfelelően törekszünk
arra, hogy, mind a Siketek SC-vel, mind Ferencváros Önkormányzatával együttműködést alakítsunk ki, melynek keretében a siket és a
kerületi gyerekeknek, felnőtteknek lehetőségük lesz megismerkedni a korcsolyázással és a jégkoronggal. Együttműködésre törekszünk
továbbá a szomszédos Józsefvárossal is, szeretnénk rendszeres nyílt napokat tartani a hétvégeken, hogy minél több gyerek érezzen rá
a korcsolyázás és a jégkorong szépségeire.
A projekt előnyei:
- az FTC jégkorong csapatai minden szempontból optimális képzésben részesülhetnek
- a környékbeli gyerekek és felnőttek egy újabb sportlétesítményben ismerkedhetnek meg a jeges sportágakkal, vagy ha már ismerik,
hódolhatnak a szenvedélyüknek
- A Siketek SC-vel történő megállapodás lehetővé teszi, hogy egy hátrányos helyzetű(nek tartott) társadalmi csoport is rendszeresen és
szervezetten gyakorolhassa a jeges sportokat
A projekt kockázatai:
Jelenleg ilyet nem látunk, mert természetesen figyelünk is arra, hogy a bürokratikus döntések időben megtörténjenek és finanszírozási
oldalról is folyamatosan kontroll alatt tartjuk a projektet.
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Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése
Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak

Létesítmény
neve

Feljesztés/beruházás adatai

Cím

Megnevezés: FTC Sátras
Jégpálya
Támogatás mértéke: Sportcélú Helyrajzi szám: 38256
ingatlan beruházás (70%
1091 Budapest, KÖnyves
támogatás)
Kálmán Krt.
Kategória: TEF
Finanszírozás: Előfinanszírozott

Sátras
2016/17 FTC
Jégpálya

Beruházás ütemezése

Tervezett
felújítási,
beruházási
érték

Beruházás kezdete: 2016.07.01.
Beruházás vége: 2016.08.31.
Üzembehelyezés: 2016.09.01.

294 676 000 Ft

Összesen

294 676 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak

Támogatás
intenzitás

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része

2016/17
Összesen

70 %

208 432 225 Ft
208 432 225 Ft

205 347 903 Ft
205 347 903 Ft

Közreműködői
díj

1%
2 084 322 Ft
2 084 322 Ft

1 000 000 Ft
1 000 000 Ft

Önerő
89 328 097 Ft
89 328 097 Ft

Szakmai
ráfordítás
összesen
294 676 000 Ft
294 676 000 Ft

Ráfordítás
összesen
297 760 322 Ft
297 760 322 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak

Jogcím

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része

Tárgyi eszköz
208 432 225 Ft 205 347 903 Ft
beruházás, felújítás
ebből 10 millió Ft
2016/17
feletti utófinanszírozott
0 Ft
0 Ft
beruházás, felújítás
Összesen
208 432 225 Ft 205 347 903 Ft
2016/17

Közreműködői
díj

1%
2 084 322 Ft

1 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

2 084 322 Ft

1 000 000 Ft

Szakmai
ráfordítás
összesen

Önerő

Ráfordítás
összesen

89 328 097 Ft 294 676 000 Ft 297 760 322 Ft
0 Ft

0 Ft

0 Ft

89 328 097 Ft 294 676 000 Ft 297 760 322 Ft
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Közreműködői költségek indoklása
A közreműködői költségek felhasználását a TAO elszámoláshoz segítséget nyújtó pénzügyi szakember illetve a kötelező könyvvizsgálói
ellenőrzés teszi szükségessé.
Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 000 000 Ft
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Indikátorok
Output indikátorok

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

Kiindulási
érték
234000 Ft
11 fő

Célérték

Változás

234000 Ft
11 fő

0%
0%

9 fő

9 fő

0%

6 fő

6 fő

0%

2 fő

2 fő

0%

0 darab

1 darab

0%

0 m2

0 m2

0%

0 fő

1000 fő

0%

0 fő

0 fő

0%

Megjegyzés

Eredmény indikátorok
Korosztály Kiindulási
érték

Célérték

Változás

Megjegyzés
A 2016/17-es szezonban
szeretnénk fokozni a toborzói
munkánkat, amelyhez a környező
önkormányzatoknál keresünk
partnereket, hogy szervezett úton
juthassunk el az általános
iskolákba és az óvodákba.

U8

20 fő

40 fő

100%

U10
U12
U14
U16
U18
U20
Felnőtt

22 fő
21 fő
36 fő
18 fő
1 fő
0 fő
0 fő
0 fő

30 fő
25 fő
40 fő
22 fő
1 fő
0 fő
0 fő
0 fő

36,36%
19,04%
11,11%
22,22%
0%
0%
0%
0%

Hatás indikátorok

Korosztály
U8
U10
U12
U14

Kiindulási
érték
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
4 helyezés

Célérték

Megjegyzés

0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
2 helyezés

U16

0 helyezés

8 helyezés

U18
U20
Felnőtt

0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés

0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés
0 helyezés

Ez lesz az első évünk a korosztályban.
Többségében első éves serdülő
játékosokból áll majd csapatunk, de
bízunk benne, hogy sikerül helytállnunk
és az élbollyal is szoros mérkőzéseket
játszunk majd.
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A projekt költségvetésének összesítése
A projekt költségvetése a 2016/17. 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

208 432 225 Ft

205 347 903 Ft

2 084 322 Ft

1 000 000 Ft

89 328 097 Ft

294 676 000 Ft

297 760 322 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
208 432 225 Ft

0 Ft
205 347 903 Ft

0 Ft
2 084 322 Ft

0 Ft
1 000 000 Ft

0 Ft
89 328 097 Ft

0 Ft
294 676 000 Ft

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. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
A. 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,
B. 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,
C. 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 12 %-ában és évente legalább 6
nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom.
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D. 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,
E. 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,
F. 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.
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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Nyilatkozat
Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról
Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:
1. 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.
2. 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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