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A kérelmező adatai
 

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Vagyoni helyzet
 
    Bevételek

Általános
A kérelmező szervezet teljes neve: Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: -
Gazdálkodási formakód: 521
Adószám: 18438091-1-05
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 1998.11.25.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 1998.11.25.

Kapcsolat

Székhely: 3700 Kazincbarcika, Dobó tér 6.
1/3. Levelezési cím: 3700 Kazincbarcika, Dobó tér

6. 1/3.
Telefon: 06706727237 E-mail: 2004ktva@gmail.com
Fax: Hivatalos honlap: www.kbordogok.hu

Képviselő Kapcsolattartó
Képviselő neve: Szatmári Gergő Kapcsolattartó neve: Fábián Zoltán
E-mail: szgergo1979@gmail.com E-mail:
Telefon: 06703711161 Telefon:

Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve
Átlagos

heti
használat

Használat célja

Műjégpálya
Kazincbarcika Önkormányzat Kazincbarcika Város

Önkormányzata Gazdasági társaság Változó felkészülés és
versenyeztetés

Bevétel
Típus

2011. évi
tényadato

k

2012. évi
tényadato

k

2013. évi
tényadato

k

2014. évi
tényadato

k

2015. évi
tényadato

k

2016. évi
tényadato

k

2017. évi
tényadato

k

2018. évi
tényadato

k

2019. évi
tényadato

k

2020. évi
tényadato

k
2021. évi

tervadatok

1-
Szponzori
bevétel

0 Ft 0 Ft 100 000
Ft 0 Ft 303 000

Ft 0 Ft 400 000
Ft

460 000
Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2-Tagdíj 851 500
Ft

912 000
Ft

1 050 000
Ft

838 000
Ft

168 000
Ft 0 Ft 1 500 000

Ft
5 800 000

Ft
5 800 000

Ft 0 Ft 0 Ft

3-Reklám
és
marketing
tevékenys
égből
származó
bevétel

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

4-
Társasági
adóból
származó
támogatás

0 Ft 9 797 000
Ft

5 133 000
Ft

15 934 00
0 Ft 0 Ft 13 071 17

3 Ft
300 000 0

00 Ft
39 058 00

0 Ft
304 508 5

68 Ft
39 988 00

0 Ft 40 000 Ft
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    Kiadások

    Tárgyi eszköz állomány

 
Összes igazolt sportolói létszám

 

5-Más
nemzetkö
zi
forrásból
származó
támogatás

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

6-
Jegybevét
el

0 Ft 0 Ft 0 Ft 600 000
Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

7-Európai
Uniós
támogatás

0 Ft 0 Ft 3 000 000
Ft

6 500 000
Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

8-Egyéb
támogatás 85 791 Ft 65 103 Ft 0 Ft 102 000

Ft
182 600

Ft 85 101 Ft 150 000
Ft 72 106 Ft 158 889

Ft
845 000

Ft
100 000

Ft
9-
Bankhitel/
kölcsön

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

10-Állami
-
Önkormán
yzati
támogatás

206 000
Ft

1 600 000
Ft

820 000
Ft

400 000
Ft

524 000
Ft

1 000 000
Ft

2 000 000
Ft

27 532 00
0 Ft

62 000 00
0 Ft

1 500 000
Ft

1 000 000
Ft

Összesen 1 143 291
Ft

12 374 10
3 Ft

10 103 00
0 Ft

24 374 00
0 Ft

1 177 600
Ft

14 156 27
4 Ft

304 050 0
00 Ft

72 922 10
6 Ft

372 467 4
57 Ft

42 333 00
0 Ft

1 140 000
Ft

Kiadás
Típus

2011. évi
tényadato

k

2012. évi
tényadato

k

2013. évi
tényadato

k

2014. évi
tényadato

k

2015. évi
tényadato

k

2016. évi
tényadato

k

2017. évi
tényadato

k

2018. évi
tényadato

k

2019. évi
tényadato

k

2020. évi
tényadato

k
2021. évi

tervadatok

1-
Működési
költségel
(rezsi)

0 Ft 0 Ft 450 000
Ft 0 Ft 1 148 145

Ft
1 064 407

Ft
150 000

Ft
21 747 52

9 Ft
22 386 00

0 Ft 0 Ft 0 Ft

2-
Személyi
jellegű
ráfordítás
ok

0 Ft 118 110
Ft

650 000
Ft

670 000
Ft

753 560
Ft 65 000 Ft 2 486 000

Ft
4 817 843

Ft
19 659 10

0 Ft
15 763 33

6 Ft
16 000 00

0 Ft

3-Ingatlan
bérleti díj

156 393
Ft

669 600
Ft

1 250 000
Ft

5 100 000
Ft

1 634 500
Ft

6 405 975
Ft

3 200 000
Ft

5 710 000
Ft

6 792 000
Ft

10 210 00
0 Ft

9 000 000
Ft

9-Egyéb,
máshová
nem
sorolható
kiadások

815 802
Ft

12 626 67
7 Ft

8 211 000
Ft

8 715 000
Ft

337 000
Ft

988 433
Ft

195 000 0
00 Ft

419 036
Ft

338 179 6
36 Ft

1 740 140
Ft

1 500 000
Ft

4-
Anyagkölt
ség

81 300 Ft 444 062
Ft 92 000 Ft 100 000

Ft
150 758

Ft
123 815

Ft
155 000

Ft 0 Ft 314 055
Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 1 053 495
Ft

13 858 44
9 Ft

10 653 00
0 Ft

14 585 00
0 Ft

4 023 963
Ft

8 647 630
Ft

200 991 0
00 Ft

32 694 40
8 Ft

387 330 7
91 Ft

27 713 47
6 Ft

26 500 00
0 Ft

Időszak Megnevezés Érték
2016. évi tényadatok (Ft) Tárgyi eszköz állomány 6 500 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft) 2018. 06. 30. mérleg szerinti állomány 7 762 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft) 2018.12.31. mérleg szerinti állomány 9 210 000 Ft
2019. évi tényadatok (Ft) 2020. 01. 23-i állapot 162 180 215 Ft
2020. évi tényadatok (Ft) 2021.01.20-i állapot 129 744 172 Ft
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Kérelem adatai

 

A kérelemben érintett jogcímek
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Korosztály Nem Státusz Létszám
U8 (Szupermini) Férfi Amatőr 10 Fő
U8 (Szupermini) Nő Amatőr 7 Fő
U10 (Mini) Férfi Amatőr 21 Fő
U10 (Mini) Nő Amatőr 5 Fő
U12 Férfi Amatőr 15 Fő
U12 Nő Amatőr 2 Fő
U14 Férfi Amatőr 11 Fő
U14 Nő Amatőr 1 Fő
U16 Férfi Amatőr 5 Fő
U16 Nő Amatőr 5 Fő
U18 Férfi Amatőr 5 Fő

Kérelem száma: KE15833/2021/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2021/22
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A sportfejlesztési program szöveges ismertetése
 

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

 
A Kazincbarcikai Ördögök Sport Egyesület 1998-ban alakult, a jégkorong sportot szerető helyi lakosok kezdeményezésére, hogy az
Egyesület által minden korosztály számára biztosítani tudják a jégkorongozás lehetőségét szervezett keretek között. Jogelődje a méltán
híres BVK Polimer hoki klub volt.
Az Egyesületünk célja a 2020 és 2025 közötti időszakban, hogy a Magyar Jégkorong sport egyik erős utánpótlás bázisa legyen
Kazincbarcika.
Minél több gyerekkel kedveltessük meg a sportot, kialakítva egy megfelelő tömegbázist, melyből a tehetséges gyermekeket kiválasztva
eredményes utánpótláskorú játékosokat neveljünk ki, a korosztályos válogatottak és a DVTK Jegesmedvék részére – megkötött
együttműködési megállapodásunk értelmében.
2018-ban sikerrel pályázatunk jégcsarnok építésre, melynek előkészítő munkálatai a mai nap is tartanak. A kései döntés és az
önkormányzat viszonylag lassú reagálású tevékenysége miatt ezen programunknál hosszabbításra kényszerültünk. Elnökváltásunknak
köszönhetően az utóbbi időszakban felgyorsultak az események, így belátható távolságra került a projekt megvalósítása.
Jelen szezonban folytatjuk a megkezdett munkát, korcsolyaidőt biztosítunk az iskolásoknak, szükség esetén korcsolyákat kölcsönzünk,
és az iskolai testnevelés órák keretében látjuk az iskolásokat. Ezáltal próbáljuk megkedveltetni minél többekkel a jeges sportokat.
Remélve, hogy a COVID -19 okozta járványügyi vészhelyzet mihamarabb feloldásra kerül és a toborzási feladatainkat is maximálisan
elláthatjuk.
A fejlődés, a célok elérése érdekében szükséges a megfelelő minőségű infrastruktúra, sporteszköz felszereltség, melyek javításán
vezetőségünk tagjai folyamatosan fáradoznak – az előző évek támogatásait tudatosan és tervszerűen felhasználva.
Elengedhetetlen a megfelelő felkészültségű, képzettségű szakembergárda is - akik a jövő utánpótlását nevelik ki és kapcsolatot,
sportbarátságokat kötnek a környező települések jégkorongosaival, családtagjaikkal.
Célkitűzésünk, hogy minél több korosztályban tudjunk versenyeztetni gyerekeket. Ennek megfelelően a 2021-2022-es versenyévadban
az U8, U10, U12 és U14-es korosztályokban kívánjuk versenyeztetni sportolóinkat. Ennek érdekében fejlesztettük edzői bázisunkat
(2020 év során sikerült B licencet szereznie több szakemberünknek)  és stabilizáljuk az utánpótlás csapataink financiális hátterét.
 
Utánpótlás nevelés költségeinek részletezése:
A létszámok ismeretében jelenleg 75 fő játékosunk van, akik közül 71-en szereztek versenyengedélyt..
Megoszlás szerint:
U8 korosztályban 17 fő - ebből bajnokságban részt vettek 16 fő;
U10 korosztályban 26 fő - ebből bajnokságban részt vettek 26 fő;
U12 korosztályban 19 fő - ebből bajnokságban részt vettek 17 fő;
U14 korosztályban 13 fő - ebből bajnokságban részt vettek 12 fő;
 
A 2020-21-es szezon a pandémia miatt nagyon nehézre sikerült, a feloldást követően hatványozottan szeretnénk növelni az
utánpótláskorú játékosok számát. Ehhez megteremtjük a szükséges feltételeket sporteszközök terén is – a benchmark adta keretösszeg
nem 100 %-os felhasználásával.
Ebben az évben először nem tervezünk az alap támogatás szállítási költségekre történő fordításával. A 3*3-as rendszer támogatási
összege szűkös, gondos pénzügyi tervezést igényel. Csapataink idegenbeli mérkőzéseire személyszállítási költségeinket terveink szerint
kiegészítő támogatásból fedezzük így az jelen pályázatunknak nem része.
Minél sikeresebb szereplés érdekében az utánpótlás korú sportolóinkat edzőtáboroztatni kívánjuk, ahol nemcsak intenzív edzéseket
kapnak, hanem csapatszellemet erősíthetjük, nem utolsósorban az emberi kapcsolataik terén is fejlődést, szorosabb kötődést
alakíthatnak ki a sport által. A pályázat adta lehetőségekkel élve a versenynapokra étkezés igénybevételét is tervezzük – azt a
költségvetési sort szintén a kiegészítő támogatás terhére kívánjuk igénybe venni.
Ameddig a saját csarnokunk nem készül el, továbbra is Jégpálya és sportcsarnok bérlésére kényszerülünk, mely bérelt időket száraz és
jeges edzésekre, valamint mérkőzésekre kívánjuk  igénybe venni.
Idén is pályázunk az utánpótlás nevelés vonatkozásában személyi jellegű ráfordításain támogatásból történő finanszírozására. A sikeres
edzői munka hátterét szolgáló biztos anyagi háttér megteremtése közös ügyünk. Ennek megfelelően sport-szakembereink számát a
tavalyi mértékben tervezzük.
A 4 korosztályhoz három fő „B” licensszel rendelkező edzőt kívánunk alkalmazni. Az edzői bérek 10 hónapra szólnak. Az U8 edzéseit 1
fő (Kovács Bertalan), az U10 edzéseit 1 fő (Kiss Attila), míg az U12 (Badalik Szabolcs) és U14 (Szatmári Gergő) edzéseit további 1-1 fő
látja majd el.
A megemelkedett – utánpótlás neveléssel kapcsolatos – adminisztratív feladatok ellátására főállású adminisztrátort foglalkoztatunk,
akinek bérét nem jelenítjük meg a pályázatunkban.
 
A tavalyi, KE13813/2020/MJSZ számú sportfejlesztési programunkban is szerepeltek hasonlóan ezek az eszközök. Beszerzésük
folyamatban van, a Lap-top az mindenkori adminisztratív feladatok ellátását segíti, míg a kesztyű- és korcsolyaszárító berendezés az
egyik öltöző berendezési tárgyai közé sorolható.

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

 
Kazincbarcika város ammóniás jégpályája már a múlté. 2018 novemberében megkezdte működését a egy modern glikolos rendszer,
melyen a mai napig folynak edzések.
A kisméretű pályatestet a jégpályát üzemeltető vállalkozásnak sikerült egyrészt sátor fedéssel ellátni, másrészt a pálya méretét 19,5 m *
36 m-esre növelni. Az előző eredményeképpen áprilisban is tudunk  edzéseket tartani, míg utóbbi méretnövekedés az új, 3*3-as
rendszerű versenyeztetést is lehetővé teszi.
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A Jégcsarnok építése jelenleg még az íróasztalokon hever, azonban a BorsodChem Wanhua Zrt. segítségének köszönhetően TAO
keretünk 2019 év végén feltöltésre került, így a kivitelezésnek anyagi akadálya nem volt. Önkormányzati támogatás nincs, nem is lesz,
az egyesület vezetése önállóan oldja meg a feltornyosult finanszírozási és szakmai problémákat.
Az előző évek jól felépített programjainak köszönhetően nem szenvedünk érezhető eszköz hiányban, azonban a megnövekedett létszám
és igénybevétel miatt a beszerzett sporteszközök kihordása megnövekedett, azokat pótolni kényszerülünk.
Fontos, a TAO feltöltés körüli változások eredményezte pénzügyi nehézségeket sikerül áthidalnunk, de jelentős erőforrást igényel a
gördülékeny működés feltételeinek megteremtése.
Célcsoportra vonatkozóan nehéz bármit is mondani, a COVID helyzet kialakította mostoha körülmények miatt az igazi toborzó feladatok
ellátása háttérbe szorult, ismeretségi körön belül sikerül a létszám növelés – helyenként az edzéslátogatási szabályok másabb
értelmezésével.

 
Építési  beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben
rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben
mutassa  be  annak  a  2019/2020-as  támogatási  időszakban  megvalósítandó  programját  és  költségeit,  valamint  annak  időbeni
ütemezését):

 
Jelen sportfejlesztési programunk nem tartalmaz építési beruházást. Az elnyert csarnoképítésünk KE10917/2018 szakmai, sportpolitikai
szempontból „kiegyenesedett”. Az egyesület vezetése gőzerővel azon dolgozik, hogy az éven megkezdhessük, esetleg be is fejezhessük
a csarnoképítési beruházásunkat.

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

 
2021. 07. 01. - 2022. 06. 30.
Sportfejlesztési programunkban szereplő költségeket a 2021/2022-es szezon folyamán kívánjuk felhasználni, adottságainknak
megfelelően.
Augusztusban kezdenénk el a felkészülést egy hazai edzőtáborral. Szeptembertől heti három alkalommal száraz (Kazincbarcikai
Jégpályán) heti egy alakommal pedig jeges edzéseket (Rimaszombaton) tartunk majd. Őszre felkészülési mérkőzéseket szervezünk
több helyen, pl Sátoraljaújhelyen, Debrecenben, Miskolcon, Rimaszombaton és Losoncon. A vállalkozóval történt egyeztetés értelmében
Kazincbarcikán 2021. november közepétől lesz lehetőségünk jeges edzéseket tartani.
Az adminisztráció és az edzők foglalkoztatása folyamatos. Bérüket addig is az önerő terhére biztosítjuk. A szakmai munka
megindulásával decemberben a TIG elkészítés, a támogatás feltöltése a kiemelt feladat. A sporteszközök beszerzése a létszám
növekedésnek köszönhetően folyamatos. Természetesen, ha a szakmai munka megkívánja, ezt megelőzően is tudunk kapacitásokat
felszabadítani a beszerzések teljesítésére. Mai mintára jeges edzéseket még 2022 áprilisában is tudunk majd tartani, akkor már az
újonnan igazolt játékosaink legnagyobb örömére.

 
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 2016 novemberében kelt hosszútávú fejlesztési stratégiájához kapcsolódóan a KÖSE vezetősége is
elhivatott az utánpótlás-nevelés fejlesztése és egy olyan a jégkorongsporthoz való hozzáállás kialakítása mellett a helyi és környező
települések lakosaiban, ami által a jégkorongsport elfogadottsága és szeretete növelhető. Kiemelt célunk, hogy vonzóvá tegyük a
jégkorongozást a helyi és környékbeli fiuk és lányok számára és már az óvodásokat és általános iskola alsó tagozatos tanulóit is
próbáljuk a jégkorong és korcsolyázás felé csábítani, ebbe a munkába tanárokat és gyermekgondozókat vontuk be.
Célunk, hogy ezt - a Magyarországon is szerencsére egyre növekvő és szerethető rajongótáborral bíró - sportágat országos szintre
emeljük Kazincbarcikán. Célunk hosszú távú és úgy szeretnénk elérni, hogy mininél több saját nevelésű sportolót adjunk a sportágnak,
akiket már kisgyerekkorunk óta az egyesületünk nevelne. Ebből is látni hogy milyen kiemelt hangsúlyt fektetünk a fiatal tehetséges és
lelkes,sportot szerető, leendő sportolók felkutatására és folyamatos képzéseire. Maximálisan ki kívánjuk használni a Gyerehokizni.hu
program segítségét a toborzásokban.
Visszatekintve az elmúlt 4 évben végzett munkánkra, a Szövetség szakembereivel kialakított kapcsolatainkra, az elnyert támogatások
tükrében úgy gondoljuk, tevékenységünk, kitartásunk meghozta gyümölcsét, mely a Szövetség támogatásán jól mérhető – akár a
mindennapjainkban, akár a beruházásaink vonatkozásában egyaránt.

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

 
A Kazincbarcikai Jégpályán megrendezett mérkőzéseknek, tornáknak mindig jó visszhangja van, amibe be lehet vonni a helyi médiát is
ezzel segítve a toborzást. Tovább kívánjuk a jégkorong sportot népszerűsíteni városunkban – ennek hatására jól működik honlapunk,
rendkívül látogatott facebook oldalunk is.
Negyedik hónapja van jég Kazincbarcikán, ennek ellenére a kialakult COVID helyzet miatt esélyünk sem nyílik arra, hogy minél több
embernek, fiatalnak nyújthassunk kellemes szórakozást és kikapcsolódást. Az, hogy minél nagyobb létszámban legyenek sportolóink,
minél több korosztályt indíthassunk – várat magára, remélve a Kormány pozitív döntéseit. Igazolt játékosaink korcsoport szerinti
megoszlása a stabil alapokról történő építkezést támasztja alá. A legkisebbek vannak jelenleg a legtöbben, ennek a korosztálynak a
beszívó hatása a legnagyobb.
A szabadidősport személyességet formál, hasznos időtöltést, szórakozást jelent mind felnőtteknek, mind gyermekek számára. A fiatalok
már kicsi korukban megszeretik a sportot, a mozgást, így fegyelmezettebbekké, koncentráltabbakká, egészségesebbekké válhatnak. Ha
ezek a tulajdonságok beléjük rögződnek, a mindennapi életben is saját és az őket körülvevő társadalmi közeg hasznára is válnak.
Az utánpótlás csapatok egy olyan jellegzetességgel bírnak, hogy a sportolók fiatal életkorából adódóan szüleik körül vannak
folyamatosan. Hogy gyermekeik sporttal kapcsolatos élményeit minél jobbá tegyék, sokszor közösen összefogva szervezkednek,
intézkednek. Ennek hatására egy jól működő mikroközösség jött létre, melyben új emberi kapcsolatok, barátságok, ismeretségek
alakultak ki, pozitívan hatva és pozitív példát mutatva a helyi társadalom számára.
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Jól tükrözi munkánk és környezetünk viszonyát, hogy igazolt játékosaink száma mekkora mértékben emelkedett a 2020/21-as
szezonban. A korábbiaktól merőben eltérően nem 2, hanem 5,5 – 6 hónapig tudunk jeget biztosítani sportolóinknak, megmutatkozik
ennek hozadéka is.
A közösségi médiába fektetett munkánk, a kiválóan működő honlapunk és az a kis közösség, mely magáénak érzi, tekinti az Ördögök
sorsát, egy remek közösséget kovácsolt össze.
A várt előnyök lassan realizálódnak, figyelembe véve csarnok beruházásunkat is. Veszélyeket a jelenlegi pozitív légkörben nem érzünk
(esetleg az Önkormányzat tehetetlenségéből adódóan), a támogatásoknak és a közösség pozitív irányú formálódásának köszönhetően
előre tekintünk, optimisták vagyunk jelenlegi bőrünkben. A kialakított mikrokörnyezetünk működik, eredményeket generál, melyről jó
beszélni.
Az új elkészülő rendszerhez alkalmazkodnunk kell, rugalmasak vagyunk és áldozatkészek, hogy a megvalósításért felelős gárda
önmaga ne jelentsen veszélyt a fennálló rendszerre. Amennyiben ismeretlen problémák merülnek fel, készek vagyunk tanulni. Ha ez
kevés a piacról, a Szövetségtől kérünk segítséget.

 
Kérjük mutassa be a támogatási jogcím igénybevételének indokoltságát:

 
Tárgyi eszköz beszerzés:
A jövőre gondolva, már az új létesítményünkbe szeretnénk 1-1- kesztyű- és korcsolyaszárító berendezést vásárolni. Továbbá egy edzők
számára fenntartott lap-top beszerzését is tervezzük. A tavalyi, KE13813/2020/MJSZ számú sportfejlesztési programunkban is
szerepeltek hasonlóan ezek az eszközök. Beszerzésük folyamatban van, a Lap-top az mindenkori adminisztratív feladatok ellátását
segíti, míg a kesztyű- és korcsolyaszárító berendezés az egyik öltöző berendezési tárgyai közé sorolható.
 
Utánpótlás nevelési feladatok:
Munkabér és járulékai - A 4 korosztályhoz három fő „B” licensszel rendelkező edzőt kívánunk alkalmazni. Az edzői bérek 10 hónapra
szólnak. Az U8 és U10 edzéseit 1-1 fő (Kovács Bertalan és Kiss Attila), míg az U12 (Badalik Szabolcs) és U14 (Szatmári Gergő)
edzéseit további 1-1 fő látja majd el.
 
Sportlétesítmény bérlése:
Ameddig a saját csarnokunk nem készül el, továbbra is Jégpálya és sportcsarnok bérlésére kényszerülünk, mely bérelt időket jeges
edzésekre, valamint mérkőzésekre kívánjuk  igénybe venni. KOrosztályonként 96-96 órát.
 
Sporteszköz vásárlás:
A benchmark alapján szeretnénk sporteszközt vásárolni. Az aljogcímen szereplő támogatás összege a töredéke a benchmark alapján
igényelhetőnek, de a gondos és odafigyelő eszközkezelésünknek köszönhetően meg tudjuk oldani a töredék támogatási összegből is.
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Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése
 

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
 
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak szerinti összesítés

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak szerinti összesítés

Időszak Korosztály Ráfordítás adatai Megbízás
időtartama Juttatás Munkáltatói

járulékok
Évadra jutó
ráfordítás

2021/22 U8
(Szupermini)

Munkakör: EDZŐ I.
Foglalkoztatottak száma: 1 Fő
Ebből új munkakörök száma: 1
Képesítés: Középfokú szakirányú
Beosztás: Edző
Ekhos kifizetés: Igen
Megbízás jellege: Havi

10 hónap 200 000 Ft 31 000 Ft 2 310 000 Ft

Létrehozás indoklása: B kat. edzőnk foglalkozik a korosztály növendékeivel, az U8 korosztály szakmai munkáját végzi.

2021/22
U12 3x3
(kispályás),
U12

Munkakör: EDZŐ III.
Foglalkoztatottak száma: 1 Fő
Ebből új munkakörök száma: 1
Képesítés: Középfokú szakirányú
Beosztás: Edző
Ekhos kifizetés: Nem
Megbízás jellege: Havi

10 hónap 200 000 Ft 34 000 Ft 2 340 000 Ft

Létrehozás indoklása: B kat. edzőnk foglalkozik az  U10 korosztály növendékeivel, szakmai munkáját végzi.

2021/22
U14 3x3
(kispályás),
U14

Munkakör: EDZŐ IV.
Foglalkoztatottak száma: 1 Fő
Ebből új munkakörök száma: 1
Képesítés: Középfokú szakirányú
Beosztás: Edző
Ekhos kifizetés: Igen
Megbízás jellege: Havi

10 hónap 200 000 Ft 31 000 Ft 2 310 000 Ft

Létrehozás indoklása: B kat. edzőnk foglalkozik az U14 korosztály növendékeivel, szakmai munkáját végzi.

2021/22 U10 (Mini)

Munkakör: EDZŐ II.
Foglalkoztatottak száma: 1 Fő
Ebből új munkakörök száma: 1
Képesítés: Középfokú szakirányú
Beosztás: Edző
Ekhos kifizetés: Nem
Megbízás jellege: Havi

10 hónap 200 000 Ft 34 000 Ft 2 340 000 Ft

Létrehozás indoklása: B kat. edzőnk foglalkozik a korosztály növendékeivel, az U10 korosztály szakmai munkáját végzi.
Összesen 800 000 Ft 130 000 Ft 9 300 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen
2021/22 9 300 000 Ft 8 370 000 Ft 930 000 Ft

Összesen 9 300 000 Ft 8 370 000 Ft 930 000 Ft

Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen
2021/22 U8 (Szupermini) Sporteszköz beszerzése benchmark alapján 12 szett 60 000 Ft 720 000 Ft
2021/22 U10 (Mini) Sporteszköz beszerzése benchmark alapján 16 szett 60 000 Ft 960 000 Ft

2021/22 U12 3x3
(kispályás), U12 Sporteszköz beszerzése benchmark alapján 12 szett 60 000 Ft 720 000 Ft

Összesen 2 400 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen
2021/22 2 400 000 Ft 2 160 000 Ft 240 000 Ft

Összesen 2 400 000 Ft 2 160 000 Ft 240 000 Ft
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Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak szerinti összesítés

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség
2021/22 U8 (Szupermini) Műjégpálya Kazincbarcika 30 000 Ft/óra 96 óra/év 2 880 000 Ft
2021/22 U10 (Mini) Műjégpálya Kazincbarcika 30 000 Ft/óra 96 óra/év 2 880 000 Ft
2021/22 U12 3x3 (kispályás) Műjégpálya Kazincbarcika 30 000 Ft/óra 96 óra/év 2 880 000 Ft
2021/22 U14 3x3 (kispályás) Műjégpálya Kazincbarcika 30 000 Ft/óra 96 óra/év 2 880 000 Ft

Összesen 11 520 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen
2021/22 11 520 000 Ft 10 368 000 Ft 1 152 000 Ft

Összesen 11 520 000 Ft 10 368 000 Ft 1 152 000 Ft

Időszak Támogatás
intenzitás

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

2021/22 90 % 21 477 903 Ft 20 833 566 Ft 214 779 Ft 429 558 Ft 2 386 434 Ft 23 220 000 Ft 23 864 337 Ft
Összesen 21 477 903 Ft 20 833 566 Ft 214 779 Ft 429 558 Ft 2 386 434 Ft 23 220 000 Ft 23 864 337 Ft
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Közreműködői költségek indoklása
 

A szerződés tárgya
A Felek együttesen kijelentik, hogy a 2021/22-es idényre támogatási kérelmet nyújtottak be, az annak elbírálására jogosult Jóváhagyó
Szervezethez (ez esetben Magyar Jégkorong Szövetség (Budapest, Istvánmezei út 1-3.)) Támogatás elnyerésére.
A Megbízó megbízza a Megbízottat a támogatási kérelem további dokumentációjának elkészítésével, majd elfogadott Sportfejlesztési
Program esetén a támogatási időszak teljes életciklusának teljes körű menedzselésével, mely az alábbi tevékenységek ellátását jelenti:
 
Támogatás előkészítés, elnyerése tárgyában
   • az elkészítendő Sportfejlesztési Program szempontrendszerének, prioritásainak, tartalmának, felépítésének meghatározása, valamint
Megbízóval történő szóbeli egyeztetése;
   • támogatási kérelem sportfejlesztési program összeállítása, elektronikus beadása;
   • folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és konzultáció a támogatási kérelem elbírálása alatt (hiánypótlás, esetleges jogorvoslati
kérelem).
 
Támogatás - menedzsment tárgyában
   • Folyamatos kapcsolattartás a Megbízóval;
   • Támogatás igazolási kérelmek elkészítése, ügyintézése a Jóváhagyó Szervezetnél;
   • a támogatási igazolás kiállítását követően, majd a pénzügyi elszámolás során kapcsolattartás elősegítése a támogatási folyamat
egyéb érintetteivel (pl.: támogató, Jóváhagyó Szervezet, Ellenőrző Szervezet);
   • a Támogatás szabályos felhasználásának dokumentálásában való tanácsadás, valamennyi szükséges adatszolgáltatást, jelentési és
monitoring tevékenység ellátása.
   • Az évadokat érintő záró elszámolásban való közreműködés, tanácsadás;
   • Záró dokumentáció ellenőrzése.
 
Digitális aláírás kezelés tárgyában
   • Folyamatos kapcsolattartás a Megbízóval;
   • Az aláíró kulcs érvényességének felügyelete, hosszabbítási kérelem elkészítése, engedélyeztetése.

 
    Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 429 558 Ft
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Indikátorok
 

Output indikátorok

Eredmény indikátorok

Indikátor megnevezése Kiindulási
érték Célérték Változás Megjegyzés

Szakemberek átlagfizetése 210000 Ft 366000 Ft 74,28%
Az LTP-s végzettségűekből B licences
edzők váltak, így adhatunk magasabb
bért a magasabb minőségű
munkájukért.

Teljes szakember állomány 4 fő 5 fő 25%
Az adminisztrátorunk és kisegítőnk
dolgozik folyamatosan, a pályázatban
nem kívánjuk Őket szerepeltetni.

Licence-szel rendelkező edzők
száma 1 fő 5 fő 400%

Az LTP-s szakembereink
megszerezték a magasabb minősítést,
összesen öten.

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 0 fő 0 fő 0%

Nézőszám 0 fő 0 fő 0%
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Hatás indikátorok

Korosztály Kiindulási
érték Célérték Változás Megjegyzés

U8
(Szupermi

ni)
9 fő 14 fő 55,55%

Reméljük, a pandémia miatt
kialault helyzetnek mihamarabb

vége és folyhat az igazi toborzás.

U10 (Mini) 18 fő 25 fő 38,88%
Reméljük, a pandémia miatt

kialault helyzetnek mihamarabb
vége és folyhat az igazi toborzás.

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

U12 3x3
(kispályás) 9 fő 16 fő 77,77%

Reméljük, a pandémia miatt
kialault helyzetnek mihamarabb

vége és folyhat az igazi toborzás.
Női U25 0 fő 0 fő 0%
OB III.
(felnőtt
amatőr)

0 fő 0 fő 0%

Tehetségg
ondozó
program

0 fő 0 fő 0%

OB II.
(felnőtt
amatőr)

0 fő 0 fő 0%

U14 3x3
(kispályás) 0 fő 0 fő 0%

U16 3x3
(kispályás) 0 fő 0 fő 0%

EBJL 0 fő 0 fő 0%
EBYSL 0 fő 0 fő 0%
Szlovák

U20 1. liga 0 fő 0 fő 0%

DEBL 0 fő 0 fő 0%
OBIV/A
(felnőtt
amatőr)

0 fő 0 fő 0%

OBIV/B
(felnőtt
amatőr)

0 fő 0 fő 0%

OBIV/C
(felnőtt
amatőr)

0 fő 0 fő 0%

EUHL 0 fő 0 fő 0%
Felnőtt 0 fő 0 fő 0%

U18 3*3
(kispályás) 0 fő 0 fő 0%

Senior 3*3 0 fő 0 fő 0%
U21 0 fő 0 fő 0%

EWHL 0 fő 0 fő 0%
ICE U16 0 fő 0 fő 0%
ICEJL 0 fő 0 fő 0%

ICEYSL 0 fő 0 fő 0%
DEBL
(felnőtt
amatőr)

0 fő 0 fő 0%
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Korosztály Kiindulási
érték Célérték Megjegyzés

U8
(Szupermini) 0 helyezés 5 helyezés 5 tornán való részvétellel számolunk.

U10 (Mini) 0 helyezés 5 helyezés 5 tornán való részvétellel számolunk.
U12 0 helyezés 0 helyezés
U14 0 helyezés 0 helyezés
U16 0 helyezés 0 helyezés
U18 0 helyezés 0 helyezés
U20 0 helyezés 0 helyezés

U12 3x3
(kispályás) 0 helyezés 1 helyezés A bajnokságban való tisztes helytállás a

célunk.
Női U25 0 helyezés 0 helyezés
OB III.
(felnőtt
amatőr)

0 helyezés 0 helyezés

Tehetséggo
ndozó

program
0 helyezés 0 helyezés

OB II.
(felnőtt
amatőr)

0 helyezés 0 helyezés

U14 3x3
(kispályás) 0 helyezés 0 helyezés

U16 3x3
(kispályás) 0 helyezés 0 helyezés

EBJL 0 helyezés 0 helyezés
EBYSL 0 helyezés 0 helyezés

Szlovák U20
1. liga 0 helyezés 0 helyezés

DEBL 0 helyezés 0 helyezés
OBIV/A
(felnőtt
amatőr)

0 helyezés 0 helyezés

OBIV/B
(felnőtt
amatőr)

0 helyezés 0 helyezés

OBIV/C
(felnőtt
amatőr)

0 helyezés 0 helyezés

EUHL 0 helyezés 0 helyezés
Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés

U18 3*3
(kispályás) 0 helyezés 0 helyezés

Senior 3*3 0 helyezés 0 helyezés
U21 0 helyezés 0 helyezés

EWHL 0 helyezés 0 helyezés
ICE U16 0 helyezés 0 helyezés
ICEJL 0 helyezés 0 helyezés

ICEYSL 0 helyezés 0 helyezés
DEBL
(felnőtt
amatőr)

0 helyezés 0 helyezés
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A projekt költségvetésének összesítése
 

A projekt költségvetése a 2021/22. 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 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

ebből előfinanszírozott
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 21 477 903 Ft 20 833 566 Ft 214 779 Ft 429 558 Ft 2 386 434 Ft 23 220 000 Ft 23 864 337 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
Sportcélú ingatlan
üzemeltetése 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Koronavírussal
összefüggésben felmerült
költségek támogatása

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

Összesen 21 477 903 Ft 20 833 566 Ft 214 779 Ft 429 558 Ft 2 386 434 Ft 23 220 000 Ft 23 864 337 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 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

ebből előfinanszírozott
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 21 477 903 Ft 20 833 566 Ft 214 779 Ft 429 558 Ft 2 386 434 Ft 23 220 000 Ft 23 864 337 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
Sportcélú ingatlan
üzemeltetése 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Koronavírussal
összefüggésben felmerült
költségek támogatása

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

Összesen 21 477 903 Ft 20 833 566 Ft 214 779 Ft 429 558 Ft 2 386 434 Ft 23 220 000 Ft 23 864 337 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 Pénzügyminisztérium és az EMMI 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
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;
Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz
beruházással, fejlesztéssel.
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.
tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program (módosítása, hosszabbítása), ha az ellenőrző szervezet a
sportszervezet  korábbi  támogatási  időszakra vonatkozó lezárt  látvány-csapatsport  támogatás elszámolásával  összefüggésben
visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt – igazolt módon – nem teljesítette;
tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti
igazolás,  ha a Sportszervezet  a korábbi  támogatási  időszakra vonatkozó lezárt  látvány-csapatsport  támogatás elszámolásával
összefüggésben az ellenőrző szervezet által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;
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hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást
végző, vagy az ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;
kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a
sportolótól kapott adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;
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  látvány-csapatsport  támogatását  biztosító  támogatási  igazolás  kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig;
tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése
és a felhasználás során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
kötelezettséget  vállalok,  hogy a sportfejlesztési  program jóváhagyása esetében a jogszabályokban,  az értékelési  elvekben és
benchmarkban, valamint az elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak,
illetve előírásoknak megfelelő felhasználás esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén
a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait visszafizetem;
vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által  jóváhagyott  sportfejlesztési  program, valamint  annak költségterve, illetve a
támogatás összeg tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek. Tudomásul veszem, hogy a jelent
pontban foglaltak teljesítése a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás kiállításának feltétele.
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Mérlegképes könyvelő 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 alkalmazása.
A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői 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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