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Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában
hiánypótolt

 
Kérelem száma: KE00197/2013/MJSZ
Érkezett: 
Ügyiratszám: KE00197/2013/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: HC Kiskőrös Alapítvány
A kérelmező szervezet rövidített neve: HC Kiskőrös Alapítvány
Gazdálkodási formakód: 569
Adószám: 18211858-1-03
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 2011.04.26.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.04.26.

Kapcsolat

Székhely: 6200 Kiskőrös, Szabadkai utca 63. Levelezési cím: 6200 Kiskőrös, Szabadkai utca
63.

Telefon: 06209644745 E-mail: szeky@karoskabel.hu
Fax: Hivatalos honlap: www.kiskoroskori.hu

Képviselő Kapcsolattartó
Képviselő neve: Szekeres Károly Kapcsolattartó neve: Szekeres Károly
E-mail: 06209644745 E-mail: info@kiskoroskori.hu
Telefon: szeky@karoskabel.hu Telefon:

Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve
Átlagos

heti
használat

Használat célja

Kiskőrös Kori Pálya Gazdasági társaság SZEK-LÁSZ KFT Gazdasági társaság SZEK-LÁSZ KFT 20 óra felkészülés és
versenyeztetés

Bevétel Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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 0 Ft 20 000 000 Ft 44 000 000 Ft

5-Más nemzetközi
forrásból származó
támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

8-Egyéb támogatás 0 Ft 51 535 000 Ft 0 Ft 5 000 000 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 51 535 000 Ft 20 000 000 Ft 49 000 000 Ft
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Összes igazolt sportolói létszám

 

 
Kérelem adatai

 

A kérelemben érintett jogcímek
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

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

2-Személyi jellegű
ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 12 800 000 Ft

3-Ingatlan bérleti díj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 16 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem
sorolható kiadások 0 Ft 47 500 000 Ft 0 Ft 20 200 000 Ft

4-Anyagköltség 0 Ft 4 035 000 Ft 0 Ft 0 Ft
Összesen 0 Ft 51 535 000 Ft 0 Ft 49 000 000 Ft

Korcsoport Nem Státusz Létszám
U8 Férfi Amatőr 12 Fő
U10 Férfi Amatőr 10 Fő
U16 Férfi Amatőr 22 Fő

Kérelem száma: KE00197/2013/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):

 
A 2013/2014-es évadban a HC Kiskőrös az MJSZ által szervezett bajnoksági rendszerben U8-U16 korosztályban indul. Célunk a minél
tisztesebb helytállás és a bajnokság élvonalában gyökeret verni. A hosszú távú stratégiákhoz kapcsolódóan a hangsúlyt az utánpótlás
nevelésre kívánjuk fordítani és ezen jogcímre kívánjuk benyújtani pályázatunkat.
 
A csapategység erősítése érdekében szeretnénk, hogy egységes felszerelése legyen minden sportolónak, ezáltal a fiatalok érezhetik,
hogy fontos elemei a csapatnak. Ugyan ezt a célt szolgálják az edzőtáborok, melyek fejlesztik az összetartozást a csapategység érzését.
Mindezek természetesen semmit sem érnek megfelelően képzett szakemberek alkalmazása nélkül ezért szükséges hogy minden
korosztály számára külön edzőt tudjunk alkalmazni.
Úgy gondoljuk, hogy egy jól működő utánpótlás-nevelési program és rendszer segítségével elérthetjük, hogy minőségi képzést, edzést
folytatva akár a későbbiekben magasan kvalifikált profi játékosokat is kinevelhessünk.

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

 
A 2013/2014-es évadban a HC Kiskőrös az MJSZ által szervezett bajnoksági rendszerben U8-U16 korosztályban indul. Célunk a minél
tisztesebb helytállás és a bajnokság élvonalában gyökeret verni. A hosszú távú stratégiákhoz kapcsolódóan a hangsúlyt az utánpótlás
nevelésre kívánjuk fordítani és ezen jogcímre kívánjuk benyújtani pályázatunkat.
 
A csapategység erősítése érdekében szeretnénk, hogy egységes felszerelése legyen minden sportolónak, ezáltal a fiatalok érezhetik,
hogy fontos elemei a csapatnak. Ugyan ezt a célt szolgálják az edzőtáborok, melyek fejlesztik az összetartozást a csapategység érzését.
Mindezek természetesen semmit sem érnek megfelelően képzett szakemberek alkalmazása nélkül ezért szükséges hogy minden
korosztály számára külön edzőt tudjunk alkalmazni.
Úgy gondoljuk, hogy egy jól működő utánpótlás-nevelési program és rendszer segítségével elérthetjük, hogy minőségi képzést, edzést
folytatva akár a későbbiekben magasan kvalifikált profi játékosokat is kinevelhessünk.

 
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):

 
A Kiskőrös Korcsolyapálya több építkezési ütemben lett megtervezve a különböző szakhatósági engedélyek beszerzése miatt.
IV ütem tartalma:
-Korcsolyapálya oldalának bezárása szigetelt szendvicspanellel
-Megfelelő hőszígetelésü ablakok elhelyezése a falban természetes fény érdekében
-Menekülési utvonalak elhelyezése terv szerint 5 ajtó szükséges
IV ütem előnye(i)
-A jégszezon ideje 4 hónapról 6 hónapra bővül
-Időjárástól függetlenül megbizható jég készitése
-Alacsonyabb energia szükséglet
Ez esetben a IV ütemhez nincs szükség Építési Engedélyre csak a Katasztrófavédelem Kiüritési terdokumentációjára amely folyamatban
van.

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

 
A 2013/2014-es évadban továbbra is az utánpótlás korosztály erősítésre helyezzük a hangsúlyt. Az utánpótlás-nevelés jogcím keretein
belül tervezünk költségeket; sportfelszerelések, sporteszközök beszerzését, személyszállítási költségeket, sportlétesítmény bérlését,
edzőtáborok szervezését, és sportszakembereink bérének elszámolását a projekt időtartama alatt.

 
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 MJSZ sportágfejlesztési programjával összhangban az utánpótlás fejlesztésével egy magasabb szintű képzési lehetőség
megalapozását, nagyobb létszámú sportolói részvétel hátterének biztosítását akarjuk megvalósítani.

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

 
Bízunk benne, hogy az utánpótlás-nevelésre fordított idő meghozza gyümölcsét és a jégkorong további népszerűségre fog szert tenni.
Ha sikeres utánpótlás csapatokat működtetünk, akkor esély nyílhat arra, hogy minél több embernek, fiatalnak nyújthassunk kellemes
szórakozást, kikapcsolódást
Az utánpótlás csapatok közül a csapatban játszó gyermekek szülei, az edzők, szakemberek, sportbarátok stb. között egy jól működő
mikroközösség is létrejöhet, mely pozitív példát mutathat a helyi társadalom számára, hogy a napjaink egymás mellett elrohanó
világában is lehet közös célért összefogva tevékenykedni.
 
A szabadidősport személyiséget formál, hasznos időtöltést, szórakozást jelent mind a felnőttek, mind a gyermekek számára. A fiatalok
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már kicsi korukban megszeretik a sportot, a mozgást, így fegyelmezettebbekké, koncentráltabbakká, egészségesekké válhatnak. Ha
ezek a tulajdonságok beléjük rögződnek, a mindennapi életben is saját és az őket körülvevő társadalmi közeg hasznára válhatnak.
Gazdasági hatás tekintetében pedig hosszútávon lehet igazán profitábilissá tenni a vállalkozást, ha sorra jönnek a szép eredmények,
amelyek esetleg nézőket, szponzorokat vonzanak a helyi jégkorong felé.
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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

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
 

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak szerinti összesítés

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak Létesítmény
neve Feljesztés/beruházás adatai Cím Beruházás ütemezése

Tervezett
felújítási,

beruházási
érték

2013/14 Kiskőrös Kori
Pálya

Megnevezés: Korcsolya pálya
IV. ütemének építése
Támogatás mértéke: Sportcélú
ingatlan beruházás (70%
támogatás)
Kategória: TEB
Finanszírozás: Előfinanszírozott

Helyrajzi szám: 2711
6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 54

Beruházás kezdete: 2013.10.01.
Beruházás vége: 2014.06.02.
Üzembehelyezés: 2014.06.03.

9 347 486 Ft

Összesen 9 347 486 Ft

Időszak Támogatás
intenzitás

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része NSI 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

2013/14 70 % 6 683 595 Ft 6 483 089 Ft 66 835 Ft 133 671 Ft 2 864 398 Ft 9 347 487 Ft 9 547 993 Ft
Összesen 6 683 595 Ft 6 483 089 Ft 66 835 Ft 133 671 Ft 2 864 398 Ft 9 347 487 Ft 9 547 993 Ft

Időszak Jogcím Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része NSI 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

2013/14 Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás 6 683 595 Ft 6 483 089 Ft 66 835 Ft 133 671 Ft 2 864 398 Ft 9 347 486 Ft 9 547 993 Ft

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

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

Összesen 6 683 595 Ft 6 483 089 Ft 66 835 Ft 133 671 Ft 2 864 398 Ft 9 347 486 Ft 9 547 993 Ft

Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség
2013/14 U10 Jégpálya 38 314 Ft/óra 145 óra/év 5 555 530 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen
2013/14 5 555 530 Ft 4 999 977 Ft 555 553 Ft

Összesen 5 555 530 Ft 4 999 977 Ft 555 553 Ft

Időszak Támogatás
intenzitás

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része NSI 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

2013/14 90 % 5 138 722 Ft 4 984 561 Ft 51 387 Ft 102 774 Ft 570 970 Ft 5 555 531 Ft 5 709 692 Ft
Összesen 5 138 722 Ft 4 984 561 Ft 51 387 Ft 102 774 Ft 570 970 Ft 5 555 531 Ft 5 709 692 Ft
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Közreműködői költségek indoklása
 

A sportfejlesztési program benyújtása, összeállítása, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció elkészítése.
 
Tárgyi eszköz beszerzés és Ingatlan beruházás jogcím:
Infrastruktúra beruházás esetén előzetes költségterv és kalkuláció elkészítése. A beruházás egész folyamatára kiterjedő pénzügyi és
szakmai ellenőrzés

 
    Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 236 445 Ft
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Indikátorok
 

Output indikátorok

Eredmény indikátorok

Hatás indikátorok

Indikátor megnevezése Kiindulási
érték Célérték Változás Megjegyzés

Szakemberek átlagfizetése 0 Ft 0 Ft 0%
Teljes szakember állomány 2 fő 5 fő 150%
Licence-szel rendelkező edzők
száma 0 fő 0 fő 0%

OKJ-s végzettséggel
rendelkező edzők száma 2 fő 4 fő 100%

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%

Korosztály Kiindulási
érték Célérték Változás Megjegyzés

U8 12 fő 13 fő 8,33%
U10 10 fő 11 fő 10%
U12 0 fő 0 fő 0%
U14 0 fő 0 fő 0%
U16 22 fő 23 fő 4,54%
U18 0 fő 0 fő 0%
U20 0 fő 0 fő 0%

Felnőtt 0 fő 0 fő 0%

Korosztály Kiindulási
érték Célérték Megjegyzés

U8 0 helyezés 0 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 6 683 595 Ft 6 483 089 Ft 66 835 Ft 133 671 Ft 2 864 398 Ft 9 347 487 Ft 9 547 993 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 5 138 722 Ft 4 984 561 Ft 51 387 Ft 102 774 Ft 570 970 Ft 5 555 531 Ft 5 709 692 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 11 822 317 Ft 11 467 650 Ft 118 222 Ft 236 445 Ft 3 435 368 Ft 14 903 018 Ft 15 257 685 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 6 683 595 Ft 6 483 089 Ft 66 835 Ft 133 671 Ft 2 864 398 Ft 9 347 487 Ft 9 547 993 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 5 138 722 Ft 4 984 561 Ft 51 387 Ft 102 774 Ft 570 970 Ft 5 555 531 Ft 5 709 692 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 11 822 317 Ft 11 467 650 Ft 118 222 Ft 236 445 Ft 3 435 368 Ft 14 903 018 Ft 15 257 685 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.
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,
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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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