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Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában
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Érkezett: 



Kérelem adatlap 2018.08.01.

Oldalszám: 2

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: Kazincbarcikai Ördögök SE
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, Mogyoró utca
16. Levelezési cím: 3700 Kazincbarcika, Mogyoró

utca 16.
Telefon: 06706727237 E-mail: 2004ktva@gmail.com
Fax: Hivatalos honlap: www.kbordogok.hu

Képviselő Kapcsolattartó
Képviselő neve: dr. Ronyecz Róbert Kapcsolattartó neve: Fábián Zoltán
E-mail: ronyeczr@gmail.com E-mail:
Telefon: 06204036250 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
tényadatok

2012. évi
tényadatok

2013. évi
tényadatok

2014. évi
tényadatok

2015. évi
tényadatok

2016. évi
tényadatok

2017. évi
tényadatok

2018. 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

2-Tagdíj 851 500 Ft 912 000 Ft 1 050 000 Ft 838 000 Ft 168 000 Ft 0 Ft 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft
3-Reklám és
marketing
tevékenységb
ől származó
bevétel

0 Ft 0 Ft 100 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 150 000 Ft 180 000 Ft

4-Társasági
adóból
származó
támogatás

0 Ft 9 797 000 Ft 5 133 000 Ft 15 934 000 Ft 0 Ft 13 071 173 Ft 300 000 000
Ft

1 300 000 000
Ft

5-Más
nemzetközi
forrásból
származó
támogatás

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

6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 600 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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    Kiadások

    Tárgyi eszköz állomány

 
Összes igazolt sportolói létszám

 

 
Kérelem adatai

 

7-Európai
Uniós
támogatás

0 Ft 0 Ft 3 000 000 Ft 6 500 000 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 0 Ft

9-
Bankhitel/kölc
sön

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

10-Állami -
Önkormányza
ti 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 8 200 000 Ft

Összesen 1 143 291 Ft 12 374 103 Ft 10 203 000 Ft 24 374 000 Ft 1 177 600 Ft 14 156 274 Ft 304 200 000
Ft

1 310 340 000
Ft

Kiadás Típus 2011. évi
tényadatok

2012. évi
tényadatok

2013. évi
tényadatok

2014. évi
tényadatok

2015. évi
tényadatok

2016. évi
tényadatok

2017. évi
tényadatok

2018. 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 180 000 Ft

2-Személyi
jellegű
ráfordítások

0 Ft 118 110 Ft 650 000 Ft 670 000 Ft 753 560 Ft 65 000 Ft 2 486 000 Ft 5 100 000 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 4 600 000 Ft

9-Egyéb,
máshová nem
sorolható
kiadások

815 802 Ft 12 626 677 Ft 8 211 000 Ft 8 715 000 Ft 337 000 Ft 988 433 Ft 195 000 000
Ft

1 300 000 000
Ft

4-
Anyagköltség 81 300 Ft 444 062 Ft 92 000 Ft 100 000 Ft 150 758 Ft 123 815 Ft 155 000 Ft 460 000 Ft

Összesen 1 053 495 Ft 13 858 449 Ft 10 653 000 Ft 14 585 000 Ft 4 023 963 Ft 8 647 630 Ft 200 991 000
Ft

1 310 340 000
Ft

Időszak Megnevezés Érték
2016. évi tényadatok (Ft) Tárgyi eszköz állomány 6 500 000 Ft
2018. évi tervadatok (Ft) 2018. 06. 30. mérleg szerinti állomány 7 762 000 Ft
2018. évi tervadatok (Ft) 2018. 06. 30. mérleg szerinti állomány 7 762 000 Ft
Összesen 22 024 000 Ft

Korcsoport Nem Státusz Létszám
U10 Férfi Amatőr 13 Fő
U10 Nő Amatőr 7 Fő
U12 Férfi Amatőr 8 Fő
U12 Nő Amatőr 3 Fő
U14 Férfi Amatőr 10 Fő
U14 Nő Amatőr 1 Fő
U16 Nő Amatőr 1 Fő
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A kérelemben érintett jogcímek
- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kérelem száma: KE10917/2018/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19
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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 2016 és 2021 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, majd felnőtt játékosokat neveljünk ki, a korosztályos válogatottak és a DVTK részére.
 
A fenti célok elérése érdekében szükséges a megfelelő minőségű infrastruktúra, sporteszköz felszereltség, melyek javításán
vezetőségünk tagjai folyamatosan fáradoznak. Továbbá elengedhetetlen megfelelő felkészültségű, képzettségű szakembergárda is akik
a jövő nagyjait nevelik ki és kapcsolatot építenek ki és sportbarátságokat kötnek a környező települések jégkorongosaival.
 
Célkitűzésünk hogy minél több korosztályban tudjunk versenyeztetni gyerekeket. Ennek érdekében fejleszteni tervezzük a szakmai
képzést, javítani szeretnénk a létesítményellátottságot, és stabilizálnunk kell az utánpótlás csapataink financiális hátterét.
 
Pályázatunk fő eleme az a létesítmény beruházás jelenti, melynek megépítésével kapcsolatosan hosszú megbeszéléseket folytatott a
szakszövetség, a helyi önkormányzat és az egyesület. Az ingatlan beruházáshoz kapcsolódóan tervezünk kiviteli tervek elkészítését,
valamint olyan tárgyi eszközök beszerzését, melyek az ingatlan és annak nyújtotta szolgáltatásainak akadálymentes üzemeltetéséhez
szükségesek.

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

 
Az ország utolsó, ammónia hűtőközegével működő pályáját sajnos 2017 februárjában végleg bezártuk. A 2016.évi pályázat terhére egy
Trane RTAC SE típusú folyadékhűtő gépet vásároltunk. A 2018/19 évi pályázat segítségével egy új, a kor minden követelményének
megfelelő jégcsarnok beruházásra pályázunk. Az új komplexum új palánkot és jégkészítő gépet kap. A kesztyű és korcsolya szárító
berendezéseket, mosó és szárítógépet, a csarnok további berendezéseit - olyan tárgyi eszközök, melyek egy újonnan induló jeges
sportlétesítmény elengedhetetlen tartozékai - majd a következő programjainkban kívánjuk felszerelni.
Kazincbarcika városának koncepciója egy, a 21. században is előre mutató kezdeményezés: a városi sportuszodát és a jégcsarnokot
szomszédos területeken helyezi el, ahol az energiaellátását egy központi, de mégis jól különhatárolható megújuló energiára alapuló,
energia termelő rendszerrel táplálja meg.
A jégpálya nélküli, átmeneti időszakban üzemeltetünk egy mobil jégpályát, melyet a városi sportkoncepciónk kiinduló állomásán, a
Pollack Mihály Általános Iskolába telepítünk – a mobil pálya már beszerzésre került. A 2018/19-es U8, U10 és U12 korosztályainak
toborzását, edzéseit lehetőség szerint itt valósítjuk meg, biztosítva ez által a folytonosságot.
A beruházás kapcsán az önkormányzattal szoros együttműködésbe, mindennapi munkakapcsolatba kerültünk. E munkakapcsolat
további elmélyítésére 2018-07-22-től egyesületünk elnöke dr. Ronyecz Róbert, aki a beruházás jogi megfelelősségét és az
önkormányzati önerő rendelkezésére állását hivatott biztosítani.

 
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  2018/2019-es  támogatási  időszakban  megvalósítandó  programját  és  költségeit,  valamint  annak  időbeni
ütemezését):

 
Az engedélyezési építési terveket a 2017/18-as időszakban elnyert támogatásból realizáltuk, annak tovább folytatása most a feladatunk.
Az engedélyes tervek, és a tervezői költségbecslés és informatív kivitelezőiárajánlat ismeretében ez évi pályázatunk a beruházás
megvalósítására fókuszál.
Ennek megfelelően szerepeltetjük pályázatunkban a kiviteli tervek elkészítésének díját (Szövetségi ajánlás alapján), a jégcsarnok és
pályatest elkészítésének költségeit (árajánlat alapján).
 
A pályázatunk kitér a palánkrendszer és a jégkészítő gép beszerzésre, melynek árát szintén a szakszövetség ajánlása alapján a
benchmarkalapján határoztuk meg. A palánkrendszer 120.000.- EUR+ÁFA áron, míg a jégkészítő gép 140.000.-EUR+ÁFA áron került
be a pályázatunkba. Forintosítani akialakult EUR/HUF viszony miatt nagyon nehéz, mi 320 HUF/EUR árfolyamon számoltunk.
 
Az építési beruházás műszaki tartalma, valamint költségbecslése és várható megvalósításának ütemezése pénzügyi és finanszírozási
terve a feltöltött dokumentumok között egyaránt megtalálható.
 
A komplexum 15 évesműködtetésére is készültek szakmai anyagok. Ezek a CBA - költséghaszon elemzés, valamint az üzemeltetési
terv, melyeket szintén mellékeltünk pályázatunkhoz.

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

 
Sportfejlesztési programunkban szövetségi ajánlásnak eleget téve csak az intézményi beruházásra fókuszálunk.
A meglévő építési engedly és a megkötött tervezői szerződés ismeretében kiviteli tervekkel 2018. októberében rendelkezünk majd. Ezt
követően kezdődhet a közbeszerzés, mely legkésőbb 2019 január 30-ig eredménnyel zárul. Ennek megfelelően a kivitelezés 2019
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február-márciusába megkezdődhet. A szakmai stáb 15 hónapra becsülte a beruházás megvalósításához szükséges időkeretet - ennek
megfelelően 2020 májusában kerül átadásra a KolorCity jégcsarnok.
 
A jégcsarnok építésének előre haladtával, a mérföldköveknél történő elszámolás benyújtásakor látjuk majd, hogy mely programelemek
hosszabbításásra lesz szükségünk.
 
A program általunk tervezett idő-és ütemtervét a mellékletként feltöltött "Műszaki ütemterv" dokumentum részletezi.
 
A beruházás pénzügyi hátterét KazincbarcikaVáros Önkormnyzata vállalta. Képviselő testületük a számított 468.000.000.--ről már
határozott, azzal a kiegészítéssel, ha szükséges, további pénzügyi forrásokat biztosít a sikeres beruházás megvalósításához.
 
Az önkormányzati pozitív hozzáállást és szándékot mutatja az a jelenlegi előkészítő munka magas színvonala, a segítő készség, a
szakmai támogatás, amivel a beruházás megalapozottságának igazolni tudjuk. A 15 év használatba adásról szóló testületi határozat és
aláírt szerződés, a támogató nyilatkozatok (használatról, jelzálogról, üzleti vagyonról) megléte mind azt támasztja alá, hogy a több éve
nehézkes közös munka és együttműködés mára már a múlté. Az önkormányzat képviselői, az egyesület új elnöksége és tagsága, a
támogatók egyaránt felesküdtek a sikeres jégcsarnok beruházás oltárán.
 
A projekt pénzügyi megvalósíthatóságának alátámasztására készültek szakmai anyagok (CBA elemzés, üzemeltetési terv, pénzügyi
terv, finanszírozási terv), melyeket szintén mellékeltünk.

 
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 hosszú távú fejlesztési stratégiájához kapcsolódóan a Kazincbarcikai Ördögök
Sportegyesület 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.
 
Előző évi Sportfejlesztési programunkhoz több szálon is kapcsolódik jelen sportprogramunk. Az egyik, az előzőekben bemutatott csarnok
építés projekt tervezése az előző időszakban valósult meg, engedélyezése lezajlott.
 
A másik, a megkezdett utánpótlás nevelési munka, mely kapcsán a 2017/18-as időszakban új kollégák végezték el a Szövetség által
tartott LTP-s tanfolyamot, így az utánpótlás korosztályok munkája zökkenőmentesen végezhető majd. Célunk további szakemberek
magasabb kvalifikációjának megszerzése, melyet programon kívül, saját erőből tervezünk.
 
A harmadik, az a megfogalmazott képzési igény, szeretnénk szakembereket lépezni a jégkészítő gép kezeléséhez, valamint a csarnok
üzemeltetési feladatok ellátására is szeretnénk éptéseket, tapasztalat cseréket. 

 
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 volt, amibe be lehetett vonni a helyi médiát
is ezzel segítve a toborzást. Tovább kívánjuk a jégkorong sportot népszerűsíteni városunkban. Ha sikeres utánpótlás csapato(ka)t
működtetünk és a jelenlegi három hónap helyett egész évben van jég Kazincbarcikán, akkor esélyünk nyílik arra, hogy minél több
embernek, fiatalnak nyújthassunk kellemes szórakozást és kikapcsolódást. A szabadidősport személyiséget 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 jön létre,
melyben új emberi kapcsolatok, barátságok, ismeretségek alakulhatnak ki, pozitívan hatva és pozitív példát mutatva a helyi társadalom
számára.
 
A program fenntarthatóságára garancia az önkormányzati szerepvállalás. Kazincbarcika elnyerte a sportváros címet, mely cím
megtartására mindent elkövet. Új vizes sportkomplexum épül éppen a mi csarnokunk mellett a Magyar Úszó és Vízilabda Szövetség,
valamint a TAO rendszer jóvoltából. Bajnok röplabdázóink is sikeresen pályáztak egy új csarnok építésére, ennek kivitelezése rövidesen
megkezdődik.
 
Pénzügyi fenntarthatóságát elemezve elmondható, hogy a részleges gazdasági hasznosítással majd 20 %-a a költségeknek fedezésre
kerülnek. A fennmaradó 81 % kihasználtságát pedig a saját használat, illetőleg az a sportprogram teszi ki, melyhez városi, térségi
szinten nagy reményeket fűzünk – „Kolorcity Nebuló” program - rövidített kivonatát mellékeltük.
 
Egyesületünk 2017-ben részt vett az ERASMUS+ ASC (Active School Communities) projektben. Az ott szerzett tapasztalatokat
felhasználva a Magyar Diáksport Szövetséggel közösen kidolgoztunk egy sport programot, ami az egyesületek utánpótlás problémáit
oldja meg Kazincbarcikán kezdetben városi, majd regionális szinten.
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Programunkhoz 5 látványsport egyesület csatlakozott, az önkormányzat, a tankerület és az egyéni sportágakat tömörítő egyesületek
mellet.
 
Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan fontos elmondani, hogy 2365 iskolás korú gyermek él Kazincbarcikán. Ebből ma nagycsoportos
óvodás 267 fő van, a városi iskolákban az első osztályosok száma 345 fő. Ezeknek a gyerekeknek jogszabályi alapokon alapuló emelt
számú testnevelés órájuk van, ami eddig tartalommal nem volt feltöltve szakedző és intézmény hiányában. Az egyesületekbe leigazolt
aktív sportoló gyerekek száma nem éri el a 10%-ot.
A Kolorcity Nebulo sportprogram segít a gyereknek integrálódni a sportághoz kapcsolódó egyesületbe. A továbbtanuláskor a gyerek egy
szimpla átigazolással folytathatja sportolói tevékenységét, amennyiben továbbtanulni más városba megy és nincs “elengedve a keze”,
mint az intézményi sportiskola rendszerben. A program fontos eleme az intézményi háttér, mely a tankerületi együttműködéssel és az új
sport-beruházásoknak (Kazincbarcikán új uszoda, röplabdacsarnok, sportpálya és jégcsarnok épül) köszönhetően megoldódni látszik.
Ezek alapján elmondható, hogy a jégcsarnok kihasználtsága a délelőtti tanórák alatt is biztosított, a délutáni edzésekkel, valamint az esti
közönségkorcsolya alkalmával.
 
Fentieket alátámasztandó készült a KolorCity Jégcsarnok üzemeltetésiterve, emly azelövetkezendő 15éb működtetésének számait, a
szolgáltatás és ezáltal a Jégcsarnok fenntarthatóságát igazolja - támasztja alá.
 
A beruházás pénzügyi hátterét KazincbarcikaVáros Önkormnyzata vállalta. Képviselő testületük a számított 468.000.000.--ről már
határozott, azzal a kiegészítéssel, ha szükséges, további pénzügyi forrásokat biztosít a sikeres beruházás megvalósításához.
 
Az önkormányzati pozitív hozzáállást és szándékot mutatja az a jelenlegi előkészítő munka magas színvonala, a segítő készség, a
szakmai támogatás, amivel a beruházás megalapozottságának igazolni tudjuk. A 15 év használatba adásról szóló testületi határozat és
aláírt szerződés, a támogató nyilatkozatok (használatról, jelzálogról, üzleti vagyonról) megléte mind azt támasztja alá, hogy a több éve
nehézkes közös munka és együttműködés mára már a múlté. Az önkormányzat képviselői, az egyesület új elnöksége és tagsága, a
támogatók egyaránt felesküdtek a sikeres jégcsarnok beruházás oltárán.
 
A projekt pénzügyi megvalósíthatóságának alátámasztására készültek szakmai anyagok (CBA elemzés, üzemeltetési terv, pénzügyi
terv, finanszírozási terv), melyeket szintén mellékeltünk.
 
A szakmai stáb 15 hónapra becsülte a beruházás megvalósításához szükséges időkeretet - ennek megfelelően 2020 májusában kerül
átadásra a KolorCity jégcsarnok. Társadalmi, gazdasági hatásinak vonatkozásában a területi pozitívumokat emeljük ki. Kazincbarcika
város járási központként a maga 33 ezres lakosságán túlmenően a környező 57 települélés 110 ezer lakójának jelent pihenési,
sportolási, rekreációs lehetőséget. A régi jégpálya bezárását megérezte a város, annak vezetése egyaránt. A közösségi média
felrobbant, rengeteg elégedetlen hangot hallottunk, igazi válaszok nélkül.
 
A képviselő testület a komplett beruházási érték biztosítíását nem tudta garantálni, így pályázati forrást kellett keresnünk.  A TAO álatali
lehetőséggel viszont már tud élni egyesületünk, a Támogatás Igazolásokhoz szükséges együttműködési megállapodások megkötésében
az Önkormányzat tud és akar is segíteni, ezáltal elhárítva a legnagyobb kockázatot, veszélyt, hogy a megítélt támogatás lehívása
meghiúsul.
 
A beruházás kapcsán lehet számolni különfél kockázatokkal, melyet a kialakult gazdasági környezet, a nyertes beruháza, a törvényi
háttér megváltozása eredményezhet.  Ezen külső tényezőket befolyásolni nem tudjuk, a módosult környezethez igazodni tudunk. AMi
azemberi és szakmai tényezőjben hordozott veszélyeket jelenti, azokat szeretnénk minimalizálni. A pályázat sikere esetén terveink
között szerepel a Szövetséggel történő együttműködés elmélyítése, A TAO Elszámolási Osztály kollgáinak bevonása, nem csak az
elszámolásik alkalmával, hanem a projekt futása alatt is. Szívesen tanulunk, szerzünk tapasztalatota nálunk rutinosabb kollégáktól,
partnerektől.
 
Az egyesületi stavalyiévben bekövetkezett struktúraváltását követően, az elmúlt évben a Szövetségi iránymutatásokat eddig is
maradéktalanul, fokozott odafigyeléssel betartottuk, azokat építő jellegű kritikaként fogadtuk. A beruházás és a támogatás nagysága
több, magasabb szintű kommunikációt követel az együttműködő felek, a Közreműködő Szervezet, Egyesületünk és Kazincbarcika Város
Önkormányzatának munkatársai között.

 



Kérelem adatlap 2018.08.01.

Oldalszám: 8

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése
 

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak szerinti összesítés

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak szerinti összesítés

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak Ráfordítás adatai Megbízás
időtartama Juttatás Munkáltatói

járulékok
Évadra jutó
ráfordítás

2018/19

Munkakör: Adminisztrátor
Foglalkoztatottak száma: 1 Fő
Ebből új munkakörök száma: 1
Képesítés: Középfokú szakirányú
Beosztás: Adminisztrátor
Ekhos kifizetés: Nem
Megbízás jellege: Havi

12 hónap 320 000 Ft 75 200 Ft 4 742 400 Ft

Létrehozás indoklása: A csarnok beruházás volumene, a megnövekedett adminisztratív feladatok ellátására, a sportiroda mindennapi
tevékenységeinek teljesítéséhez.

Összesen 320 000 Ft 75 200 Ft 4 742 400 Ft

Időszak Támogatás
intenzitás

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

2018/19 50 % 2 407 309 Ft 2 335 090 Ft 24 073 Ft 48 146 Ft 2 407 309 Ft 4 742 399 Ft 4 814 618 Ft
Összesen 2 407 309 Ft 2 335 090 Ft 24 073 Ft 48 146 Ft 2 407 309 Ft 4 742 399 Ft 4 814 618 Ft

Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Tervezett felújítási,
beruházási érték

2018/19 Megnevezés: Jégkészítő gép beszerzése
Típus: Egyéb 1 db 56 896 000 Ft 56 896 000 Ft

Indoklás: A jégfelújítás eszköze, az új csarnok (jégpálya test) karbantartásának elengedhetetlen eszköze. Szövetségi ajánlás
(Benchmark) alapján, 140.0000.- EUR + ÁFA árban, 320.- Ft/EUR árfolyamon számolva.

2018/19 Megnevezés: Palánk és magasító rendszer beszerzése
Típus: Egyéb 1 db 48 768 000 Ft 48 768 000 Ft

Indoklás: Szövetségi ajánlás (Benchmark) alapján, 120.0000.- EUR + ÁFA árban, 320.- Ft/EUR árfolyamon számolva.

2018/19 Megnevezés: Tervezés
Típus: Egyéb 1 db 35 687 000 Ft 35 687 000 Ft

Indoklás: A kiviteli tervek elkészítése. Szövetségi ajánlás alapján, maximum 25 mFt ra pályázható. Szerződés alapján.
Összesen 141 351 000 Ft

Időszak Támogatás
intenzitás

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

2018/19 70 % 101 068 130 Ft 98 036 087 Ft 1 010 681 Ft 2 021 362 Ft 43 314 913 Ft 141 351 000 Ft 144 383 043 Ft
Összesen 101 068 130 Ft 98 036 087 Ft 1 010 681 Ft 2 021 362 Ft 43 314 913 Ft 141 351 000 Ft 144 383 043 Ft
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Időszak szerinti összesítés

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak Létesítmény
neve Feljesztés/beruházás adatai Cím Beruházás ütemezése

Tervezett
felújítási,

beruházási
érték

2018/19 Kolorcity
Jégcsarnok

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

Helyrajzi szám: 256/2
3700 Kazincbarcika, hrsz

Beruházás kezdete: 2019.03.01.
Beruházás vége: 2020.11.30.
Üzembehelyezés: 2020.12.01.

1 526 000 000
Ft

Összesen 1 526 000 000
Ft

Időszak Támogatás
intenzitás

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

2018/19 70 % 1 091 113 381
Ft

1 058 379 981
Ft 10 911 133 Ft 21 822 267 Ft 467 620 021 Ft 1 526 000 002

Ft
1 558 733 402

Ft

Összesen 1 091 113 381
Ft

1 058 379 981
Ft 10 911 133 Ft 21 822 267 Ft 467 620 021 Ft 1 526 000 002

Ft
1 558 733 402

Ft

Időszak Jogcím Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

2018/19 Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás

1 192 181 511
Ft

1 156 416 068
Ft 11 921 814 Ft 23 843 630 Ft 510 934 934 Ft 1 667 351 000

Ft
1 703 116 445

Ft

2018/19 ebből előfinanszírozott
beruházás, felújítás 101 068 131 Ft 98 036 087 Ft 1 010 681 Ft 2 021 362 Ft 43 314 913 Ft 141 351 000 Ft 144 383 044 Ft

2018/19
ebből 10 millió Ft
feletti utófinanszírozott
beruházás, felújítás

1 091 113 380
Ft

1 058 379 981
Ft 10 911 133 Ft 21 822 268 Ft 467 620 021 Ft 1 526 000 000

Ft
1 558 733 401

Ft

Összesen 1 192 181 511
Ft

1 156 416 068
Ft 11 921 814 Ft 23 843 630 Ft 510 934 934 Ft 1 667 351 000

Ft
1 703 116 445

Ft
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Közreműködői költségek indoklása
 

Közreműködői költségek indoklása:
az  elkészítendő  Sportfejlesztési  Program  a  támogatási  időszak  teljes  életciklusának  teljes  körű  menedzselésével  -
szempontrendszerének prioritásainak tartalmának, felépítésének számbavétele, meghatározása, valamint Megbízóval történő szóbeli
egyeztetése;
támogatási kérelem összeállítása,
folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és konzultáció a támogatási kérelem elbírálása alatt (hiánypótlás, esetleges jogorvoslati kérelem)
a támogatási igazolás kiállítását követően, majd a pénzügyi elszámolás során kapcsolattartás elősegítése a támogatási folyamat egyéb
érintettjeivel (pl.: támogató, sportigazgatási szervezet, adóhatóság);
a Támogatás szabályos felhasználásának dokumentálásában való tanácsadás, valamennyi szükséges adatszolgáltatási, jelentési és
monitoring tevékenység ellátása.

 
    Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 23 891 775 Ft
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Indikátorok
 

Output indikátorok

Eredmény indikátorok

Indikátor megnevezése Kiindulási
érték Célérték Változás Megjegyzés

Szakemberek átlagfizetése 185000 Ft 265000 Ft 43,24% bruttó, "C" licenszes edzőé.
Szeretnénk "b" licenszre vizsgázni.

Teljes szakember állomány 2 fő 6 fő 200%

2 további LTP-s szakember
alkalmazása, valamint 2 Rolba kezelő
kollégát kívánunk kiképezni azúj
csarnok jégfelületének
karbantartására.

Licence-szel rendelkező edzők
száma 2 fő 5 fő 150% Már "B" licenszers edzőt is akarunk

kinevelni, alkalmazni.
OKJ-s végzettséggel
rendelkező edzők száma 0 fő 0 fő 0% Jelenlegi szakmai strunktúránkban

nem tervezzük.
Felsőfokú végzettséggel
rendelkező szakemberek
száma

0 fő 1 fő 0% A beruházás miatt szükséges abelső
humánerő forrás fejlesztése.

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma 0 darab 1 darab 0% Jelen pályázatunk 1 új építésű

csarnok létrehozására irányul.
Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény 0 m2 800 m2 0% Az új csarnok kiszolgáló egységének

terv szerinti alapterülete.
Felújítással érintett szabadidő
sportolók száma 0 fő 6000 fő 0% A város és térségének jeges sportok

iránt vonzódó közönsége.

Nézőszám 0 fő 2600 fő 0% A mérkőzésekre, sportrendezvényekre
kilátogató nézők száma.
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Hatás indikátorok

Korosztály Kiindulási
érték Célérték Változás Megjegyzés

U8 6 fő 14 fő 133,33%

Mini pályánk beindításával és a
"Nebuló programnak"

köszönhetően a Pollack MIhály
általános iskola udvarán várjuk a

sportolni, versenyezni kedvet kapó
fiatalok számának növekedését.

U10 6 fő 15 fő 150%

Mini pályánk beindításával és a
"Nebuló programnak"

köszönhetően a Pollack MIhály
általános iskola udvarán várjuk a

sportolni, versenyezni kedvet kapó
fiatalok számának növekedését.

U12 7 fő 12 fő 71,42%

Mini pályánk beindításával és a
"Nebuló programnak"

köszönhetően a Pollack MIhály
általános iskola udvarán várjuk a

sportolni, versenyezni kedvet kapó
fiatalok számának növekedését.

U14 10 fő 14 fő 40%

Mini pályánk beindításával és a
"Nebuló programnak"

köszönhetően a Pollack MIhály
általános iskola udvarán várjuk a

sportolni, versenyezni kedvet kapó
fiatalok számának növekedését.

U16 9 fő 16 fő 77,77%
Nyíregyházi partner egyesülettel
együttműködve sikerül az igazolt

játékosok számát növelni.

U18 0 fő 0 fő 0% Jelenleg nem tervezünk  az U 18-
as korosztállyal.

U20 0 fő 0 fő 0% Jelenleg nem tervezünk  az U 20-
as korosztállyal.

Felnőtt 0 fő 0 fő 0% Jelenleg nem tervezünk  a felnőtt
korosztállyal.

U12
kispálya 0 fő 12 fő 0%

Mini pályánk beindításával és a
"Nebuló programnak"

köszönhetően a Pollack MIhály
általános iskola udvarán várjuk a

sportolni, versenyezni kedvet kapó
fiatalok számának növekedését.

U25 fiú 0 fő 0 fő 0% Jelenleg nem tervezünk  az U 25
fiú korosztállyal.

Női U25
(OBII) 0 fő 0 fő 0% Jelenleg nem tervezünk  a női U25

korosztállyal.

OBIII 0 fő 0 fő 0% Jelenleg nem tervezünk  az OB III
korosztállyal.

OBIV 0 fő 0 fő 0% Jelenleg nem tervezünk  az OB IV
korosztállyal.

női OBII 0 fő 0 fő 0% Jelenleg nem tervezünk  a női OB
II korosztállyal.

Tehetségg
ondozó
program

0 fő 0 fő 0%

Jelenleg a sportcsarnok
elindulásáig nem tervezzük a

tehetséggondozó program
elindítását.  A mobil pálya
beüzemelését követően

átértékeljük a lehetőségeinket.

OBII 0 fő 0 fő 0% Jelenleg nem tervezünk  az OB II
korosztállyal.
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Korosztály Kiindulási
érték Célérték Megjegyzés

U8 0 helyezés 5 helyezés Tornákon való részvétellel kívánjuk
megszerezni.

U10 5 helyezés 5 helyezés Tornákon való részvétellel kívánjuk
megszerezni.

U12 0 helyezés 5 helyezés Tornákon való részvétellel kívánjuk
megszerezni.

U14 0 helyezés 0 helyezés
SFP-nk által érintett 2018/19-es

idényben U 14 korosztályban nem
indítunk csapatot.

U16 15 helyezés 22 helyezés Bajnoki mérkőzéseken való részvétel,
jobb eredmények abszolválásával.

U18 0 helyezés 0 helyezés
SFP-nk által érintett 2018/19-es

idényben U18 korosztályban nem
indítunk csapatot.

U20 0 helyezés 0 helyezés
SFP-nk által érintett 2018/19-es

idényben U20 korosztályban nem
indítunk csapatot.

Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés
SFP-nk által érintett 2018/19es idényben

felnőtt korosztályban nem indítunk
csapatot.

U12 kispálya 0 helyezés 5 helyezés Tornákon való részvétellel kívánjuk
megszerezni.

U25 fiú 0 helyezés 0 helyezés
SFP-nk által érintett 2018/19-es

idényben U25 fiú korosztályban nem
indítunk csapatot.

Női U25
(OBII) 0 helyezés 0 helyezés

SFP-nk által érintett 2018/19-es
idényben Női U25 korosztályban nem

indítunk csapatot.

OBIII 0 helyezés 0 helyezés
SFP-nk által érintett 2018/19-es

idényben OB III korosztályban nem
indítunk csapatot.

OBIV 0 helyezés 0 helyezés
SFP-nk által érintett 2018/19-es

idényben OB IV korosztályban nem
indítunk csapatot.

női OBII 0 helyezés 0 helyezés
SFP-nk által érintett 2018/19-es

idényben OB II női korosztályban nem
indítunk csapatot.

Tehetséggo
ndozó

program
0 helyezés 0 helyezés

SFP-nk által érintett 2018/19-es
idényben U 14 nem indítunk
tehetséggondozó programot.

OBII 0 helyezés 0 helyezés
SFP-nk által érintett 2018/19-es

idényben OB II korosztályban nem
indítunk csapatot.
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A projekt költségvetésének összesítése
 

A projekt költségvetése a 2018/19. 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 2 407 309 Ft 2 335 090 Ft 24 073 Ft 48 146 Ft 2 407 309 Ft 4 742 399 Ft 4 814 618 Ft
Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás

1 192 181 511
Ft

1 156 416 068
Ft 11 921 814 Ft 23 843 629 Ft 510 934 934 Ft 1 667 351 002

Ft
1 703 116 445

Ft
ebből előfinanszírozott
beruházás, felújítás 101 068 131 Ft 98 036 087 Ft 1 010 681 Ft 2 021 363 Ft 43 314 913 Ft 141 351 000 Ft 144 383 044 Ft

ebből 10 millió Ft feletti
utófinanszírozott beruházás,
felújítás

1 091 113 380
Ft

1 058 379 981
Ft 10 911 133 Ft 21 822 266 Ft 467 620 021 Ft 1 526 000 002

Ft
1 558 733 401

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 1 194 588 820
Ft

1 158 751 158
Ft 11 945 887 Ft 23 891 775 Ft 513 342 243 Ft 1 672 093 401

Ft
1 707 931 063

Ft

Jogcím Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

Személyi jellegű ráfordítások 2 407 309 Ft 2 335 090 Ft 24 073 Ft 48 146 Ft 2 407 309 Ft 4 742 399 Ft 4 814 618 Ft
Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás

1 192 181 511
Ft

1 156 416 068
Ft 11 921 814 Ft 23 843 629 Ft 510 934 934 Ft 1 667 351 002

Ft
1 703 116 445

Ft
ebből előfinanszírozott
beruházás, felújítás 101 068 131 Ft 98 036 087 Ft 1 010 681 Ft 2 021 363 Ft 43 314 913 Ft 141 351 000 Ft 144 383 044 Ft

ebből 10 millió Ft feletti
utófinanszírozott beruházás,
felújítás

1 091 113 380
Ft

1 058 379 981
Ft 10 911 133 Ft 21 822 266 Ft 467 620 021 Ft 1 526 000 002

Ft
1 558 733 401

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 1 194 588 820
Ft

1 158 751 158
Ft 11 945 887 Ft 23 891 775 Ft 513 342 243 Ft 1 672 093 401

Ft
1 707 931 063

Ft
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Nyilatkozat
 

kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további
adatokat kérhet;
kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása
nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a
támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
kijelentem,  hogy a Kérelmező végelszámolás,  kényszer-végelszámolás,  vagy kényszertörlési  eljárás alatt  nem áll,  ellene csőd,
felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy
haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
a Kérelmező nem áll  a  sportigazgatási  szerv által  a  látvány-csapatsport  támogatását  biztosító támogatási  igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011.
(VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és

a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött
közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével –
legalább 2 éve működik és;
az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a
sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr
sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken –
részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között
szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel
köthet  együttműködési  megállapodást  –  kivéve,  ha a felsőoktatási  intézmény keretei  között  több kar  működik,  ilyen esetben
felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos
sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt)  vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti  bajnokság) valamelyik
osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt
vesz.

hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a
lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
hozzájárulok ahhoz,  hogy a MÁK által  működtetett  monitoring rendszerben nyilvántartott  igénylői  adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a
csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben
megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési
programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a
jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló
engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben
beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve
az ellenőrző szervezetet;
amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló
beruházás  révén  üzembe  helyezett  ingatlan  sportcélú,  elsődlegesen  piaci  alapon  történő  hasznosítását  (jogszabályban
meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról,
hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog
kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást
üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki  alapkamattal  növelt  összegét  Magyar  Állam részére
megfizetem,
a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett
sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális,
turisztikai) események lebonyolítása céljából 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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