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Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában
hiánypótolt

 
Kérelem száma: KE00253/2013/MJSZ
Érkezett: 
Ügyiratszám: KE00253/2013/MJSZ-3
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A kérelmező adatai
 

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Vagyoni helyzet
 
    Bevételek

    Kiadások

Általános
A kérelmező szervezet teljes neve: FTC Icehockey Kft
A kérelmező szervezet rövidített neve: FTC Icehockey Kft
Gazdálkodási formakód:
Adószám: 23488762-2-43
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 2011.08.23.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.08.23.

Kapcsolat
Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 129 Levelezési cím: 1091 Budapest, Üllői út129
Telefon: E-mail:
Fax: Hivatalos honlap:

Képviselő Kapcsolattartó
Képviselő neve: Mickiewicz Tibor Kapcsolattartó neve: Pap Gábor
E-mail: karcher@karcher.hu E-mail: papgabor@kozgep.hu
Telefon: 20-941 9059 Telefon: 20-44-893-69

Bevétel Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 30 000 000 Ft 40 000 000 Ft
2-Tagdíj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3-Reklám és marketing
tevékenységből származó
bevétel

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

4-Társasági adóból
származó támogatás 0 Ft 9 121 200 Ft 28 765 140 Ft 52 177 470 Ft

5-Más nemzetközi
forrásból származó
támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

6-Jegybevétel 0 Ft 1 389 000 Ft 10 000 000 Ft 10 000 000 Ft
7-Európai Uniós
támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

8-Egyéb támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
10-Állami - Önkormányzati
támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 0 Ft 10 510 200 Ft 68 765 140 Ft 102 177 500 Ft

Kiadás Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok
1-Működési költségel
(rezsi) 0 Ft 0 Ft 11 680 000 Ft 12 000 000 Ft

2-Személyi jellegű
ráfordítások 0 Ft 0 Ft 30 262 268 Ft 32 909 952 Ft

3-Ingatlan bérleti díj 0 Ft 12 419 170 Ft 13 000 000 Ft 14 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem
sorolható kiadások 0 Ft 649 477 Ft 1 000 000 Ft 1 200 000 Ft

4-Anyagköltség 0 Ft 1 383 000 Ft 1 000 000 Ft 1 400 000 Ft
Összesen 0 Ft 14 451 650 Ft 56 942 270 Ft 61 509 950 Ft
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Összes igazolt sportolói létszám
 

 
Kérelem adatai

 

A kérelemben érintett jogcímek
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Korcsoport Nem Státusz Létszám
Felnőtt Férfi Amatőr 30 Fő

Kérelem száma: KE00253/2013/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14
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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):

 
Az FTC Icehockey Kft. KE00191/2013/MJSZ számon nyújtott be sportfejlesztési programot. Ezen pályázat kizárólag a gazdasági
társaság által építeni kívánt jégpályára szorítkozik. Terveink szerint a jégpályát 2013/14 valamint a 2014/15 támogatási időszak alatt
építenénk fel. Ebből kifolyólag a támogatási összeget két támogatási időszak alatt kívánjuk realizálni.

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

 
A Ferencvárosi Torna Club Jégkorong Szakosztálya 1928. október 28.-án alakult. A méltón híres sportegyesület második
legeredményesebb szakosztálya a 25 bajnoki címmel, 14 kupagyőzelemmel büszkélkedő jégkorong, ezzel egyben Magyarország
legeredményesebb csapata is egyben. Az FTC csapatainak sokáig a Kisstadion adott otthont, ahol az örök rivális Újpesttel sokszor telt
ház előtt játszották a bajnoki mérkőzéseiket. Az idő elteltével a vidéki fellegvárak megjelenésével elérkezett a fedett pályák időszaka
Magyarországon. Budapest sajátosságai és finanszírozási lehetőségei nem tették lehetővé fedett jégpályák kialakítását. Az FTC egy
ideig tartotta a tempót versenytársaival, de a több jégen töltött idő ellen már nem volt mit tenni. A magánberuházások segítségével
megépült jégpályák (Pesterzsébet, Jégpalota) befogadták a csapatot, de természetesen csak bérleti díj ellenében. Jelenleg az FTC
jégkorong csapata Pesterzsébeten talált otthonra. Az első osztályú klubok közül egyedül a zöld-fehéreknek nincs saját jégpályájuk, ezen
segíthet ez a pályázat útján elnyerhető támogatás segítségével megépülő jégcsarnok.

 
Építési  beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben
rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben
mutassa  be  annak  a  2013/2014-as  támogatási  időszakban  megvalósítandó  programját  és  költségeit,  valamint  annak  időbeni
ütemezését):

 
Budapesten jelenleg a szabvány méretű 11 hónapot üzemelő jégpályák száma igen csekély. A Kisstadion nem nyitott meg 2012/13
évadban, a Millenáris sátras pályája időszakosan van nyitva. Az un. Tüskecsarnok átalakítása végett nincs mód az ottani mobil jégfelület
fenntartására. A Jégpalota, Újpest, valamint Pesterzsébet fogadja Budapest össz jégkorongozóját beleértve a nyolcévesektől az amatőr
hokisokokig bezárólag. Célunk hogy a tervezett fedett jégpályával enyhítsünk Budapest jéghiányán, valamint otthont teremtsünk az FTC
jégkorong szakosztályának. A fedett jégcsarnok mellé egy nyitott pályát is tervezünk, amelyen téli időszakban sátras borítással
közönségkorcsolyát szervezünk, nyári időszakban pedig inline hoki valamint egyéb más sportolási lehetőséget biztosítunk. A fedett
jégpálya 11 hónapon keresztül üzemel, amelyen délelőtti időszakban az általános iskolák valamint óvodák gyermekeinek korcsolya
oktatását végezzük, a délután pedig az élsporté, a jégkorongé.
A jégpálya megvalósulását 2013 július 15 és 2014 december 15 időszakban tervezzük. Mivel két támogatási időszakot is igénybe vesz a
csarnok kivitelezése, ezért két időszakban vesszük igénybe a támogatás lehívását.

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

 
Az FTC Jégcsarnok kivitelezésének időtartama: 2013 május 1 - 2014 december 15.
Ütemterv:
2013 év
május 1 - július 15 engedélyeztetés
július 15 - október 20 tervezés
október 20 - deceber 31 pályáztatás
 
2014 év
január 1 - november 30 kivitelezés
november 15 - november 30 műszaki átadás
december 1 - december 31 használatba vétel.
 

 
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

 
Az FTC Icehockey Kft. által tervezett és ezen pályázat keretén belül megvalósítandó sportlétesítmény építése teljes egészében
illeszkedik a Magyar Jégkorong Szövetség közép és hosszútávú sportági stratégiájával. Idézet az említett dokumentumból: "3.3. A nagy
hagyományokkal rendelkező Újpest illetve Ferencváros csapatai mindig jelentős nézettséget illetve népszerűséget hoztak a sportágnak.
Feladatunknak tekintjük mindkét tradicionális klub létesítményhelyzetének megnyugtató módon való megoldását." A Magyar Jégkorong
Szövetség Fejlesztési Stratégiája 2011-2016. p 23. Mivel az FTC Icehockey Kft. korábban nem adott be ingatlanfejlesztésre pályázatot,
így nem lehetséges a közte és a mostani pályázat közötti kapcsolat bemutatása.

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

 
Az FTC Jégcsarnok megépítése létkérdés. Nem csak az FTC Jégkorong Szakosztályának további működése szempontjából, hanem a
kerület valamint Budapest főváros szempontjából is. Köztudott, Budapest jégfelület szempontjából (fedett jégpályák tekintetében)
hátrányos helyzetben van. A leendő létesítmény helye a K-SP-X/Ú-3 (városi jelentőségű kiemelt sportterület, sportcsarnok elhelyezése) -
építési övezetbe tartozik, ahol az ingatlanok szabadonálló mód szerint építhetők be. A jégpálya pénzügyi fenntarthatóságára
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társaságunk egy dokumentumot csatol, amely egyértelműen mutatja a számításainkat. A jégpálya üzemeltetésében 20 évre előre
tekintve azzal a megállapítással bírunk, hogy egy ilyen télen nyáron jégfelületet biztosító intézmény, valamint az élsportot bemutató FTC
együttesen olyan rajongó és sportoló tábort alakít ki, amely mind gazdaságilag mind társadalmilag a jégkorong segítségével fellendülést
hoz. Terveink szerint már két éven belül megduplázódik a jelenleg 100 tagot számláló utánpótlás bázisunk, felnőtt csapatunk pedig a
bajnoki címért kűzdhet majd. Kockázatként a vis major helyzeteket leszámítva a jégpálya üzemeltetése során felmerülő energiaárak
elmelkedését látjuk, illetve a fizetőképes kereslet csökkenését a pálya bérbeadását tekintve.
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Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése
 

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak szerinti összesítés

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak Létesítmény
neve Feljesztés/beruházás adatai Cím Beruházás ütemezése

Tervezett
felújítási,

beruházási
érték

2013/14 FTC
Jégcsarnok

Megnevezés: FTC Jégcsarnok
valamint gyakorló pálya építése
Támogatás mértéke: Sportcélú
ingatlan beruházás (70%
támogatás)
Kategória: TEB
Finanszírozás: Utófinanszírozott
Építési engedély köteles

Helyrajzi szám: 42444/34
1108 Budapest, Bányató utca

Beruházás kezdete: 2013.07.15.
Beruházás vége: 2014.11.30.
Üzembehelyezés: 2014.12.15.

1 819 000 000
Ft

Összesen 1 819 000 000
Ft

Időszak Támogatás
intenzitás

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része NSI 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

2013/14 70 % 1 300 612 915
Ft

1 261 594 528
Ft 13 006 129 Ft 26 012 258 Ft 557 405 535 Ft 1 819 000 063

Ft
1 858 018 450

Ft

Összesen 1 300 612 864
Ft

1 261 594 496
Ft 13 006 129 Ft 26 012 258 Ft 557 405 504 Ft 1 819 000 064

Ft
1 858 018 432

Ft

Időszak Jogcím Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része NSI 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

2013/14 Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás

1 300 612 915
Ft

1 261 594 528
Ft 13 006 129 Ft 26 012 258 Ft 557 405 535 Ft 1 819 000 064

Ft
1 858 018 450

Ft

2013/14
ebből 10 millió Ft
feletti utófinanszírozott
beruházás, felújítás

1 300 611 614
Ft

1 261 593 266
Ft 13 006 116 Ft 26 012 232 Ft 557 404 978 Ft 1 819 000 000

Ft
1 858 016 592

Ft

Összesen 1 300 612 915
Ft

1 261 594 528
Ft 13 006 129 Ft 26 012 258 Ft 557 405 535 Ft 1 819 000 064

Ft
1 858 018 450

Ft
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Közreműködői költségek indoklása
 

Az FTC Icehockey Kft.  mint  építtető  nem rendelkezik  olyan szakemberekkel,  akik  képesek egy bruttó  1,7  milliárd  forint  értékű
magasépítési beruházás folyamatának megtervezésére, lebonyolítására. Ezért a Kft. tulajdonosa valamint ügyvezetése és az FTC
Jégkorong Szakosztály  elnöksége közös elhatározással  generál  kivitelező és lebonyolító  céget  kíván megbízni  a  pálya építési
folyamatainak megtervezésére, lebonyolítására és ellenőrzésére. Ennek a munkának a tiszteletdíját kívánjuk a maximális közreműködői
költséggel fedezni.
Kérem indoklásunk elfogadását.

 
    Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 26 012 258 Ft
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Indikátorok
 

Output indikátorok

Eredmény indikátorok

Hatás indikátorok

Indikátor megnevezése Kiindulási
érték Célérték Változás Megjegyzés

Szakemberek átlagfizetése 406146 Ft 444105 Ft 9,34%
Teljes szakember állomány 5 fő 5 fő 0%
Licence-szel rendelkező edzők
száma 1 fő 1 fő 0%

OKJ-s végzettséggel
rendelkező edzők száma 3 fő 3 fő 0%

Felsőfokú végzettséggel
rendelkező szakemberek
száma

0 fő 0 fő 0%

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma 0 darab 1 darab 0%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény 0 m2 0 m2 0%

Felújítással érintett szabadidő
sportolók száma 0 fő 0 fő 0%

Nézőszám 400 fő 400 fő 0%

Korosztály Kiindulási
érték Célérték Változás Megjegyzés

U8 0 fő 0 fő 0%
U10 0 fő 0 fő 0%
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%

Felnőtt 25 fő 30 fő 20%

Korosztály Kiindulási
érték Célérték Megjegyzés

U8 4 helyezés 3 helyezés
U10 0 helyezés 0 helyezés
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

Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés
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A projekt költségvetésének összesítése
 

A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része NSI 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

1 300 612 915
Ft

1 261 594 528
Ft 13 006 129 Ft 26 012 258 Ft 557 405 535 Ft 1 819 000 063

Ft
1 858 018 450

Ft
ebből 10 millió Ft feletti
utófinanszírozott beruházás,
felújítás

1 300 611 614
Ft

1 261 593 266
Ft 13 006 116 Ft 26 012 232 Ft 557 404 978 Ft 1 818 998 244

Ft
1 858 016 592

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 1 300 612 915
Ft

1 261 594 528
Ft 13 006 129 Ft 26 012 258 Ft 557 405 535 Ft 1 819 000 063

Ft
1 858 018 450

Ft

Jogcím Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része NSI 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

1 300 612 915
Ft

1 261 594 528
Ft 13 006 129 Ft 26 012 258 Ft 557 405 535 Ft 1 819 000 063

Ft
1 858 018 450

Ft
ebből 10 millió Ft feletti
utófinanszírozott beruházás,
felújítás

1 300 611 614
Ft

1 261 593 266
Ft 13 006 116 Ft 26 012 232 Ft 557 404 978 Ft 1 818 998 244

Ft
1 858 016 592

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 1 300 612 915
Ft

1 261 594 528
Ft 13 006 129 Ft 26 012 258 Ft 557 405 535 Ft 1 819 000 063

Ft
1 858 018 450

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 
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
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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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