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A kérelmező adatai
 

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Kérelmező kapcsolatai

Vagyoni helyzet
 
    Bevételek

Általános
A kérelmező szervezet teljes neve: Újszilvás Központi Sport Egyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: Újszilvás KSE
Gazdálkodási formakód: 521
Adószám: 18274006-1-13
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 2011.11.21.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.11.21.

Kapcsolat

Székhely: 2768 Újszilvás, Szent István u. 4. Levelezési cím: 2768 Újszilvás, Szent István u.
4.

Telefon: 53/387-024 E-mail: adams001@t-online.hu
Fax: 53/387-024 Hivatalos honlap: www.ujszilvas.hu

Képviselő Kapcsolattartó
Képviselő neve: Ádám József Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc
E-mail: adams001@t-online.hu E-mail: tao@waterpolo.hu
Telefon: 06-30-384-9839 Telefon:

Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve
Átlagos

heti
használat

Használat célja

Sportpálya Önkormányzat Újszilvás Község
Önkormányzata Önkormányzat Újszilvás Község

Önkormányzata Változó felkészülés és
versenyeztetés

Cegléd Városi
Sportuszoda Önkormányzat Cegléd Város

Önkormányzata Sportszervezet CVSE Változó felkészülés

A kérelmezővel
kapcsolatban álló
szervezet neve

Székhely Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája

Tápiószőlős-Újszilvás
Református Általános
Iskola

2769 Tápiószőlős
Kossuth L.u. 3.

Az iskola tanulóinak vízilabda és úszás oktatása a megépítendő
sportkomplexumban valósul meg. Támogató nyilatkozattal rendelkezünk.

Bevétel Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 2014/15
1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2-Tagdíj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3-Reklám és
marketing
tevékenységből
származó bevétel

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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    Kiadások

    Tárgyi eszköz állomány

4-Társasági adóból
származó támogatás 0 Ft 0 Ft 28 480 190 Ft 296 000 000 Ft 0 Ft

5-Más nemzetközi
forrásból származó
támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
7-Európai Uniós
támogatás 0 Ft 0 Ft 8 000 000 Ft 5 000 000 Ft 0 Ft

8-Egyéb támogatás 0 Ft 3 161 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 14 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft
10-Állami -
Önkormányzati
támogatás

288 000 Ft 552 000 Ft 600 000 Ft 800 000 Ft 0 Ft

Összesen 288 000 Ft 3 713 000 Ft 51 580 190 Ft 302 300 000 Ft 0 Ft

Kiadás Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 2014/15
1-Működési költségel
(rezsi) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2-Személyi jellegű
ráfordítások 233 000 Ft 2 087 000 Ft 300 000 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft

3-Ingatlan bérleti díj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
9-Egyéb, máshová
nem sorolható
kiadások

10 000 Ft 55 000 Ft 50 730 190 Ft 296 000 000 Ft 0 Ft

4-Anyagköltség 45 000 Ft 1 974 000 Ft 0 Ft 2 000 000 Ft 0 Ft
Összesen 288 000 Ft 4 116 000 Ft 51 030 190 Ft 299 000 000 Ft 0 Ft
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Összes igazolt sportolói létszám

 

 
Kérelem adatai

 

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

Időszak Megnevezés Érték
2014. évi tervadatok (FT) Erősítő gumiszalag gyenge 150 cm (10 db) 6 896 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Erősítő gumiszalag közepes 150 cm (10 db) 7 899 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Erősítő gumiszalag erős 150 cm (10 db) 9 792 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Step pad (10 db) 218 999 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Futópad (2 db) 799 800 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Ellipszis tréner (2 db) 239 801 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Szobakerékpár (2 db) 219 799 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Spinning gép (2 db) 259 799 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Lépcsőzőgép - Taposó (2 db) 239 801 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Fitnesz center (2 db) 799 798 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Fekvenyomó pad (2 db) 199 799 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Súly és rúdtartó állvány (3 db) 146 700 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Francia rúd 50 mm 18 900 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Tricepsz rúd 50 mm (2 db) 53 800 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Súlyzó szett (4 db) 599 596 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Rugós szorító 50 mm (20 db) 24 981 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Egykezes rúd 50 mm (4 db) 55 601 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Gumis súlyzó szett 1-10 kg (2 szett) 279 801 Ft
2014. évi tervadatok (FT) gumis súlyzó szett (12,5-20 kg) 319 799 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Egykezes súlyzótartó állvány (3 db) 74 703 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Tricepsz kötél 7 291 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Szűk mellhez húzó fogantyú 7 912 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Tricepsz lehúzó - fix 7 990 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Dupla kengyel (2 db) 17 800 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Ticepsz rúd - fogantyúval 9 900 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Állítható haspad 64 900 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Kombinált hátgép 159 901 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Bicepsz rúd 50 mm (2 db) 53 800 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Széles hátlehúzó 122 cm 17 899 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Kombinált univerzális pad 69 601 Ft
2014. évi tervadatok (FT) Gumis súlytárcsa 25 kg/50 mm 6 642 Ft
Összesen 4 999 700 Ft

Korcsoport Nem Státusz Létszám
Országos Gyermek Férfi Amatőr 12 Fő

Kérelem száma: KE03098/2014/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15
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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):

 
Egyesületünk tanuszoda építését tervezi. Jelen támogatási időszakban az építés első ütemét valósítjuk meg. I. ütem: megépül a pince-
gépészeti szint teljes gépészettel, kialakításra kerül a két medence,- lefedés nélkül, a kétnemű öltözőblokk, valamint a kapcsolódó
szociális blokkok. Tervezetten a medencék építésének ütemezése érdekében, az első ütem megvalósítását követően a medencék
szabadtéri medencék maradnak. A Sportcentrum két különböző vízmélységű medencéből áll:
1.  29,1x20,0 m úszómedence
A tervezett medence egy szabványos méretű úszó- és versenymedence. A medence elsősorban a sportolás és a versenyzés igényének
és céljának megfelelően van kialakítva. Ilyen medence tervezésénél be kell tartani a vonatkozó előírásokat és szabványokat. Értékelhető
eredményű versenyeket (úszóverseny, vízilabda játékok) csak a szabványokban meghatározott méretű és hitelesített medencékben
lehet rendezni. A medence feszített víztükrű. Vízmélység: 2,2 m. A medencevíz hőmérséklete: 24–26 °C.
2. 12,5x6,0 m tanmedence
A tanmedence az iskolai vagy sportlétesítményekben, úszóoktatás céljából létesített medence. A tanmedencék korlátozott mértékben
lakossági szolgáltatásra is igénybe vehetők. Az „A” fokozatú tanmedence kisebb létesítmények és iskola igényeit elégítik ki. 10
tantermes iskolák kiszolgálására megfelelő. A medence feszített víztükrű. A medencevíz hőmérséklete: 30–32 °C. Vízmélység: 1,0 m.
A megvalósítás helyszíne Újszilvás Község Önkormányzata tulajdonában lévő terület, helyrajzi száma 40/6. Ez a terület az Általános
Iskola mögötti területet jelenti. Az első ütem megvalósítását 2015. június 30-ig megvalósítjuk. Az építés összköltsége az I. ütemre
vonatkozóan bruttó 284.597.384,- Ft. A sportfejlesztési programunk fő célja, hogy több korosztály vízilabda-, úszásoktatását meg tudjuk
valósítani. A fejlesztés révén több korosztályban is tudunk indítani játékosokat mind az úszás, mind a vízilabda sportágakban,
mindemellett helyszínt tudunk biztosítani a Magyar Vízilabda Szövetség hatásköre alá tartozó mérkőzések rendezésére!
 
Utánpótlás nevelés célja:
-A szakosztályunk legfőbb feladat: minél több gyerek bevonása a szakosztály munkájába.
- A sportágunk megszerettetése.
-Minden korosztály feltöltése 15-18 főre.  
-1-2 csapat a BVLSZ és vidék bajnokságaiban.
-később az országos bajnokságban induló csapat versenyeztetése.
-A válogatott keretekben minél több korosztályban legyen szakosztályunkból 1-2 játékos foglalkoztatva.
-Ahhoz, hogy a fenti célokat megvalósítsuk a legfontosabb feladat az úszásoktatás kismértékű átszervezése, kibővítése, saját edzőink
szakembereink bevonásával.
 
A szakosztályi modell kialakítása
1.Az iskolai oktatás jól működő formájának kialakítása.  Igény szerint szakember biztosítása.
  A szükséges segédeszközök biztosítása az oktató igénye szerint..
  Szakmai cél: a víz és a vízben való játék megszerettetése, a helyes kéz , fej és lábtartás elsajátítása ,alapfokú siklás , néhány kéz  és
lábtempó  megismertetése. A foglalkozások ideje: 10 x1 óra
A rendes úszótanfolyamokba való kiválasztás a szülők bevonásával, nem lemondva egyetlen jelentkezőről sem.
 
2.Következő lépés a  vízhez szoktatásból kiválasztott és jelentkező gyerekek                       
Úszás oktatása korcsoportos formában.
Korcsoportok: 6-7 és 7-8 évesek
  Célja: hason és háton siklás jártasság szint, gyors és hátúszás alapfokú ismerete. A foglakozások ideje:3x5x1 óra
 
3.Az úszásoktatásból kiválasztott és jelentkező gyerekek további foglalkoztatása előkészítő csoportokban. Kiemelten kezelve az ügyes
gyerekeket, de nem lemondva egyetlen jelentkezőről sem.
   Célja: a négy úszásnem mélyvíz biztos, taposó láb és taposás alapfokú ismerete.
  Az uszodai élet és a sportágunk megszerettetése megismerése.
  Ideje: 1 év heti 3x1 óra vízi, 3x1/2 óra szárazföldi
  Korcsoport:6-7 és 7-8 évesek
 
4. Az előkészítő csoportokból kiválasztott gyerekekből tiszta korosztályok kialakítása 18-20 fővel és a csapatépítés elkezdése.
 
5.      A kialakított korosztályos csapatok benevezése különböző tornákba, kupákba. A Budapesti Vízilabda Szövetség és a vidéki
Szövetségek által kiírt legkisebb korosztályos bajnokságokba.
 
Cél, feladat és követelmény rendszer az előkészítő csoportoktól az ifjúsági kor végéig.
Ha az előző 5 pontban összefoglaltak/piramis rendszer/ működnek, úgy szakembereinknek csak a saját korosztályukra jellemző
feladatokat kell elvégeztetni, gyakoroltatni az ismeret, jártasság, készség elvének betartásával.
a. 8-10 évesek előkészítők.
b. 11-12 évesek budapest gyermek
c. 13-14 évesek országos gyermek
d. 15-16 évesek országos serdülők
e. 17-18 évesek országos ifik
a. 8-10 évesek
Cél: a sportág és az uszodai élet megszerettetése. Alap úszásnemek helyes technikájának elsajátítása, gyakorlása.
b. 11-12 évesek     
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Cél: A tanult labdatechnikai elemek gyakoroltatása az edzések fő részében és kétkapus játékok közben. Az alap állóképesség
megszerzése.
c. 13-14 évesek
Cél: A tanult és gyakorolt technikai elemek készség szintjéig gyakoroltatása, gyorsasági állóképesség alapszintjének megszerzése.
Ciklikus felkészítés keretén belül a tiszta /alapozó/edzések bevezetése. Továbbfejlesztése a szárazföldi edzéseknek figyelve a hirtelen
növésből adódó mozgáskoordinációs problémákra és kiemelten figyelve a lövés helyes technikájának megtartására.
d. 15-16 évesek.
Cél: A technikai elemek, dobómozgások helyes rögzítése, lövő erő fejlesztése valamint az állóképesség minden fajtájának elsajátítása,
magas szintre emelése.
e.17-18 évesek
Cél: A tanult taktikai elemek mérkőzések közbeni alkalmazása  A mozgás, gondolkodás és döntésgyorsaság felnőtt szintre emelése. A
gyorsulási szakasz befejezése, fizikai képzés elkezdése, izomtömeg növelése a végső testmagassághoz való közelítés kezelése.

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

 
Az Újszilvás Központi Sport Egyesületet 2011. január 18-án alapítottuk. A szervezet célja a labdarúgás, vízilabda, úszás, kézilabda,
kosárlabda, röplabda, motocross, testépítés, lábtenisz, asztalitenisz, aerobik, tömegsport fejlesztésében való teljes mértékű
közreműködés és támogatás, a hazai sportszervezetek tevékenységének segítése, az abban való részvétel, utánpótlás nevelés, rokon
sportszövetségekkel közös versenyek, hivatalos verseny kiírást követően való lebonyolítása, tömegsport jellegű rendezvények
biztosítása, lebonyolítása, tagjai és sportágai érdekeinek képviselete, az egészséges sport népszerűsítése, a szabadidő hasznos
eltöltése. Jelenleg az Önkormányzati tulajdonú sportpályán tudjuk tevékenységünket folytatni, melynek nagysága 7200 m2. Emellett a
sportpályán egy teniszpálya is megtalálható. A kialakított Sportcentrum ad helyet a kondicionáló és a fitnesz teremnek. Jelenleg úszás és
vízilabda sportolási tevékenységre a zsúfolt Ceglédi uszodába járunk.
Az utánpótlás szervezés folyamatos, jelenleg több településsel együttműködve történik a vízilabda sport megismertetése.
Az infrastruktúrális feltételek, a sportszakemberek felkészültsége egyre fontosabb szempont a szülőknél, gyerekeknél egy sportág
kiválasztásában. Szakosztályunk törekszik az elvárásoknak megfelelő és céljaink megvalósítását segítő edzéslehetőségek, elhivatott
szakemberek, modern sporteszközök biztosítására.
A tehetségek felkutatásához szükséges minél szélesebb körű mozgósítás a szakosztály fontos feladata.
Közép- és hosszú távon is kiemelt célunk a létszám növelése, hogy minél több gyerek ismerje és szeresse meg a vízilabda sportot,
kerülhessen be fejlesztési programunkba és ezáltal a magyar vízilabda sport minél szélesebb körű utánpótlás bázisába.
Egyesületünk vízilabda csapatának edzője Horváth Viktor. Középfokú végzettséggel rendelkezik.

 
Építési  beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben
rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben
mutassa  be  annak  a  2014/2015-ös  támogatási  időszakban  megvalósítandó  programját  és  költségeit,  valamint  annak  időbeni
ütemezését):

 
Egyesületünk tanuszoda építését tervezi. Jelen támogatási időszakban az építés első ütemét valósítjuk meg. I. ütem: megépül a pince-
gépészeti szint teljes gépészettel, kialakításra kerül a két medence,- lefedés nélkül, a kétnemű öltözőblokk, valamint a kapcsolódó
szociális blokkok. Tervezetten a medencék építésének ütemezése érdekében, az első ütem megvalósítását követően a medencék
szabadtéri medencék maradnak. A Sportcentrum két különböző vízmélységű medencéből áll:
1.  29,1x20,0 m úszómedence
A tervezett medence egy szabványos méretű úszó- és versenymedence. A medence elsősorban a sportolás és a versenyzés igényének
és céljának megfelelően van kialakítva. Ilyen medence tervezésénél be kell tartani a vonatkozó előírásokat és szabványokat. Értékelhető
eredményű versenyeket (úszóverseny, vízilabda játékok) csak a szabványokban meghatározott méretű és hitelesített medencékben
lehet rendezni. A medence feszített víztükrű. Vízmélység: 2,2 m. A medencevíz hőmérséklete: 24–26 °C.
2. 12,5x6,0 m tanmedence
A tanmedence az iskolai vagy sportlétesítményekben, úszóoktatás céljából létesített medence. A tanmedencék korlátozott mértékben
lakossági szolgáltatásra is igénybe vehetők. Az „A” fokozatú tanmedence kisebb létesítmények és iskola igényeit elégítik ki. 10
tantermes iskolák kiszolgálására megfelelő. A medence feszített víztükrű. A medencevíz hőmérséklete: 30–32 °C. Vízmélység: 1,0 m.
A megvalósítás helyszíne Újszilvás Község Önkormányzata tulajdonában lévő terület, helyrajzi száma 40/6. Ez a terület az Általános
Iskola mögötti területet jelenti. Az első ütem megvalósítását 2015. június 30-ig megvalósítjuk. Az építés összköltsége az I. ütemre
vonatkozóan bruttó 284.597.384,- Ft. A sportfejlesztési programunk fő célja, hogy több korosztály vízilabda-, úszásoktatását meg tudjuk
valósítani. A fejlesztés révén több korosztályban is tudunk indítani játékosokat mind az úszás, mind a vízilabda sportágakban,
mindemellett helyszínt tudunk biztosítani a Magyar Vízilabda Szövetség hatásköre alá tartozó mérkőzések rendezésére!
A teljes kivitelezést követően a tervezett medencék egész évben üzemelő, vízforgatóval ellátott medencék lesznek. Célként határoztuk
meg és felhatalmazásunk van arra, hogy Újszilvás, Tápiószőlős, Tápiószele, Farmos települések gyermekeinek, és fiataljainak mintegy
kistérségi uszodájaként, alkalmas objektumot kívánunk építeni az úszni tanulók, úszók, és vízilabdázni tanulók és vízilabdázók számára.

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

 
A projektet 2015. június 30-ig megvalósítjuk.

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

 
Minden sportág jövője az utánpótlás nevelés eredményességén, szervezettségén múlik. Egyesületünk utánpótlás nevelés terén
megfogalmazott céljai és megvalósításának eszközei:
• A jövő eredményes utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése:
Egyesületünk kiemelt hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésre és az iskolás gyerekek bevonására a vízilabda világába. Fő célunk, hogy
a munkát szervezetté, eredményessé tegyük, és egységes képzést alakítsunk ki a legkisebb korosztálytól egészen a felnőtt korosztályig.
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Fontosnak tartjuk a csapategység megteremtését valamint, hogy a szülők is azonosuljanak célkitűzéseinkkel.
• Iskolás korban minél több gyermek bevonása a vízilabdázásba, az emelt szintű fizikai aktivitásba:
Jelenleg is együttműködünk Tápiószele és Farmos önkormányzatával, illetve a Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és
Óvodával és az együttműködést szeretnénk a jövőben is bővíteni, valamint kiterjeszteni.
• A napi munkavégzés feltételeinek megteremtése, javítása:
Fontos a szervezett keretek közötti sportolási feltételeinek megteremtése, hiszen a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez
szükséges szakmai és tárgyi feltételek biztosításával egészséges fejlődésükhöz járulunk hozzá, így később, felnőtt korban akár
élsportolóként, akár amatőr sportolóként, akár szurkolóként, de szívesen gondolnak vissza szeretett sportágukra és egyesületükre.
Szükséges a szakmai feltételek javítása: új szakemberek bevonása, valamint a tárgyi feltételek javítása is: Uszoda építése,
eszközbeszerzés.
• A minőségi képzés támogatása, kiemelkedő szakmai, tudományos, egészségügyi gondozás:
A magas szakmai színvonalon megvalósított edzésprogramra és versenyeztetésre épülő nevelőmunkával célunk egy olyan egyedülálló
utánpótlás létrehozása, amelyben szakemberek irányításával minőségi képzés folyik, továbbá célunk, hogy szoros együttműködést
alakítsunk ki helyi és környékbeli iskolákkal. Szükséges lenne erősíteni a kapcsolatot az iskolák testnevelőivel annak érdekében, hogy
még több tehetséges gyerek válassza a vízilabdát mint sportágat.
•Kistérségi és regionális versenyrendszer és szakmai bázisok működésének biztosítása
Egyesületünk kiemelt céljának tartjuk a helyi és a mikro térségben (Farmos, Tápiószele, Tápiószőlős) lakó gyerekek bevonását a sport,
azon belül a vízilabda világába, az iskolákon keresztül történő tájékoztatás eszközével, minél szélesebb körű edzéslehetőségek
biztosításával, különböző versenyek szervezésével.
Céljaink megvalósításához teljes mértékben elfogadjuk a szövetség szakmai ajánlását!
"Az MVLSZ célja, hogy kihasználva a sportbarát törvényi környezetet, megvalósítsa azokat a szakmai programokat és infrastrukturális
fejlesztéseket, amelyek biztosítják, hogy a vízilabdasport megőrizze jelenlegi színvonalát, eredményességét, hosszútávon biztosítsa az
utánpótlás nevelés és a versenyeztetés zökkenőmentes lebonyolítását." Ehhez a célhoz igazodva kívánja Egyesületünk megvalósítani a
tanuszodát és sportcentrumot. Ezen elképzelésünk illeszkedik az egyik fő prioritáshoz is, mely szerint a Vízilabda Szövetség
vízilabdázás létesítményhelyzetének javítását, a használt vízfelület növelését tűzte ki célul. Ezen prioritás szerint: "A gazdasági helyzet
sem kedvez az uszodaépítésnek, felújításnak. A magas költségek gyakran visszatartják a tulajdonost, üzemeltetőt a fejlesztésektől, vagy
akár a minimálisan szükséges karbantartástól is. Piaci alapon az egyesületek a jelenlegi finanszírozási feltételek mellett kevéssé tudják a
magánuszodákat igénybe venni. A meglévő uszodák használata is korlátozott, mivel más sportágak vízigényei, illetve a szabadidős
uszodahasználat korlátozzák a vízilabda sportág lehetőségeit. A TAO sporttámogatások lehetőséget biztosítanak arra, hogy
uszodafejlesztési projekteket is megvalósítsanak." Ezért a kvázi kistérségi vízilabda sport ezen sportcentrum megépítésével teljes
összhangban az MVLSZ stratégiájával emelné a térség ez irányú tárgyi feltételeit.

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

 
Magyar Köztársaság polgárainak alkotmányos alapjoga a testkultúra, a sporttevékenység gyakorlása. A sport egyfelől az egyetemes
kultúra része, másfelől az egészségvédelem fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének hasznos módja, jelentős szerepet tölt be az
ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában. Az egészséges életmód tömeges elterjesztése, az egészségtudatos
magatartás, a rekreáció és a sportolás ösztönzése a településeken az egyik legfőbb feladat. Meg kell teremteni annak feltételét, hogy
minél többen érezzenek belső késztetést a testmozgás, a sport iránt. Minden életszakaszt magában foglaló képzésre, és önképzésre
épülő társadalom elvét át kell vinni a sportolásra is. Olyan rétegeknek is biztosítani kell a részvétel lehetőségét, akik nem tudnak
fizetőképes kereslettel megjelenni a sportpiacon. Családi sport- és szabadidős programokkal kell ösztönözni a tudatformálást. Lehetővé
kell tenni valamennyi életszakaszban a sportolást. Be kell vonni a sportolásba a nőket, az egyedülállókat, az idősebbeket, a fogyatékos
embereket, kisebbséget, a szociális szempontból hátrányos helyzetűeket.
Újszilvás és térségében számos olyan fiatal van, akiket be szeretnénk vonni a sport, azon belül a vízilabda világába. Ezen cél
eléréséhez nagyban hozzájárulnak a csapat dolgozó magas képzettségű szakember, akinek a megfelelő javadalmazása is biztosítható a
sportfejlesztési program révén.
Az utánpótlás egyesület eredményes működése a települési, térségi és a nemzeti vízilabda sikeressége szempontjából is
elengedhetetlen, hiszen egyesületünk tervei között szerepel olyan kiváló képességű játékosok képzése, akik később a helyi, vagy a
magyar bajnokság más klubjainál is bemutatkozhatnak, hozzájárulva ezzel a magyar vízilabda sikereihez.
Sikeres pályázat esetén olyan többletforráshoz jutna egyesületünk, mely elengedhetetlen feltétele a fent részletezett szakmai program
megvalósításának, hiszen ezek finanszírozását egyesületünk más forrásból nem tudná előteremteni.
Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program közvetlen társadalmi hatása, hogy mind nagyobb számban tudunk fiatalokat a
sportolás és az egészséges táplálkozás életmódjával megismertetni, valamint a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása
kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így életkörülményeik javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a
munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerződésekre való átállással egyúttal az állami adóbevételek is látványosan emelkednek,
hiszen még az EKHO szerinti juttatások esetében is a nettó juttatáson felül kb. 40% adó- és járulékbefizetés keletkezik.
Terveink között szerepel minél több helyi és környékbeli iskolát bevonni a toborzási és előkészítő programokba, hogy a tömegesítést,
mint alapvető célt minél hatékonyabban elvégezhessük.
A program előnye továbbá, hogy további szakemberek bevonásával biztosítható lenne az utánpótlás folyamatos fejlesztése mind
szakmai mind létszám tekintetében. Új felszerelések beszerzésével megfelelő hátteret biztosítunk az edzői munkához. Az elmúlt
évek során aránytalanul alulfizetett sportszakemberek számára a teljesítményüknek megfelelő bért tudunk ajánlani.
Az ingatlan a vezetékes vízhálózatra van csatlakozva. A keletkezett szennyvíz a jelenleg megvalósuló települési csatornahálózatba
kerül. A hűtőszekrények elpárologtatóiból kifolyó csurgalékvizet, burkolat alatt vezetve, bekötik a padlóösszefolyókba. A konyhaüzemi
helyiségekből kilépő szennyvíz zsírfogón, illetve homokfogón megy keresztül, mielőtt a szennyvízcsatornára csatlakozik. A kommunális
szennyvizet külön vezetik, és kötik be a szennyvízcsatornába. Az uszodában folyó tevékenység, technológiája, környezetére levegő
tisztasági szempontból közömbös. Az uszodában hőszivattyús fűtés készül, a szükséges berendezések a pince-gépészeti szinten
lesznek elhelyezve. Az uszodában veszélyes hulladék nem keletkezik. Az uszoda, rendeltetésszerű használat esetén nem tekinthető
zajforrásnak. Az ingatlan belterületen, lakóházaktól távol helyezkedik el. A beruházás a lakosság számára életminőséget javító hatással
jár, sőt a pénzügyi előnyöket is kínál a betegségek kezelésével kapcsolatos kiadások terén elérhető megtakarítások révén. Továbbá
közösségfejlesztő hatása is van, az egyesületi munka eredményességre pozitív hatást gyakorol. Erősödik a gazdasági aktivitás,
növekszik a produktivitás, a sportot kiszolgáló vállalkozások piaci jelenléte, és a település ismertsége is növekszik. A várt előnyök között
szerepel, hogy megnövekszik a térségben az aktív életmódot folytatók aránya. Ez egészségtudatosságra ösztönzi a többi települési,
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térségi és országos lakosságot. A vízilabdázók erényeiket közvetítik a környezetük számára, illetve hatást gyakorolnak vélekedéseikre,
gondolkodásmódjukra. Ez pedig a sportág egyre népszerűbbé válásához vezet. Gazdaságihatás továbbá, hogy ha a társadalom
aktívabb életmódot folytat, az egészségesebbé teszi őket. Ezzel pedig jelentős kiadásoktól kímélik meg az államot. A program sikeres
végrehajtása következtében az egyesületünk fejlődésnek indulhat. A térségben a vízilabda sport megerősödik, Tápiószele, Tápiószőlős,
Újszilvás, Farmos térségében igen nagy jelentőségre tesz szert a sportág. Közvetetten hozzájárul Magyarország vízilabda sportjának
élen tartásában, hiszen fontos az utánpótlás nevelés, melyhez elengedhetetlen új létesítmények építése. A pénzügyi fenntarthatósága
biztosított lesz. Kockázati tényezőként főképpen azt emelhetjük ki, ha a létrehozott tanuszoda és sportkomplexum kihasználtsága nem
éri el a tervezett szintet.
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Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése
 

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak szerinti összesítés

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak szerinti összesítés

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
 

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Tervezett felújítási,
beruházási érték

2014/15 Megnevezés: gyerekkapu
Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés 1 db 800 100 Ft 800 100 Ft

Indoklás: A sportfejlesztési program megvalósításához szükséges
Összesen 800 100 Ft

Időszak Támogatás
intenzitás

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

2014/15 70 % 572 083 Ft 554 922 Ft 5 720 Ft 11 441 Ft 245 179 Ft 800 101 Ft 817 262 Ft
Összesen 572 083 Ft 554 922 Ft 5 720 Ft 11 441 Ft 245 179 Ft 800 101 Ft 817 262 Ft

Időszak Létesítmény
neve Feljesztés/beruházás adatai Cím Beruházás ütemezése

Tervezett
felújítási,

beruházási
érték

2014/15 Tanuszoda és
sportcentrum

Megnevezés: Tanuszoda és
sportcentrum építése
Támogatás mértéke: Sportcélú
ingatlan beruházás (70%
támogatás)
Kategória: TEF
Finanszírozás: Utófinanszírozott
Építési engedély köteles

Helyrajzi szám: 40/6
2768 Újszilvás, Rozmaring utca

Beruházás kezdete: 2014.10.01.
Beruházás vége: 2016.06.30.
Üzembehelyezés: 2016.06.30.

284 597 384 Ft

Összesen 284 597 384 Ft

Időszak Támogatás
intenzitás

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

2014/15 70 % 203 491 490 Ft 197 386 747 Ft 2 034 914 Ft 4 069 829 Ft 87 210 639 Ft 284 597 386 Ft 290 702 129 Ft
Összesen 203 491 490 Ft 197 386 747 Ft 2 034 914 Ft 4 069 829 Ft 87 210 639 Ft 284 597 386 Ft 290 702 129 Ft

Időszak Jogcím Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

2014/15 Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás 204 063 573 Ft 197 941 669 Ft 2 040 634 Ft 4 081 271 Ft 87 455 818 Ft 285 397 484 Ft 291 519 391 Ft

2014/15
ebből 10 millió Ft
feletti utófinanszírozott
beruházás, felújítás

203 491 489 Ft 197 386 748 Ft 2 034 913 Ft 4 069 830 Ft 87 210 639 Ft 284 597 384 Ft 290 702 128 Ft

Összesen 204 063 573 Ft 197 941 669 Ft 2 040 634 Ft 4 081 271 Ft 87 455 818 Ft 285 397 484 Ft 291 519 391 Ft
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Időszak szerinti összesítés

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak szerinti összesítés

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak szerinti összesítés

Időszak Korosztály Ráfordítás adatai Megbízás
időtartama Juttatás Munkáltatói

járulékok
Évadra jutó
ráfordítás

2014/15 Országos
Gyermek

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

12 hónap 83 330 Ft 16 666 Ft 1 199 952 Ft

Létrehozás indoklása: Az utánpótlás-neveléshez elengedhetetlen. Egyesületünk vízilabda csapatának edzője Horváth
Viktor. Középfokú végzettséggel rendelkezik.

Összesen 83 330 Ft 16 666 Ft 1 199 952 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen
2014/15 1 199 952 Ft 1 079 957 Ft 119 995 Ft

Összesen 1 199 952 Ft 1 079 957 Ft 119 995 Ft

Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen

2014/15 Országos
Gyermek Páncélúszó 12 darab 6 350 Ft 76 200 Ft

2014/15 Országos
Gyermek póló 12 darab 3 810 Ft 45 720 Ft

2014/15 Országos
Gyermek törülköző 12 darab 2 540 Ft 30 480 Ft

2014/15 Országos
Gyermek vízilabda (női, gyerek) 12 darab 6 350 Ft 76 200 Ft

2014/15 Országos
Gyermek vízilabda sapka garnitúra 1 darab 81 344 Ft 81 344 Ft

2014/15 Országos
Gyermek Aktív fal 3 darab 25 400 Ft 76 200 Ft

2014/15 Országos
Gyermek ólomöv 5 darab 11 430 Ft 57 150 Ft

2014/15 Országos
Gyermek labdatároló zsák 3 darab 5 969 Ft 17 907 Ft

2014/15 Országos
Gyermek lövőfal 1 darab 378 799 Ft 378 799 Ft

Összesen 840 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen
2014/15 840 000 Ft 756 000 Ft 84 000 Ft

Összesen 840 000 Ft 756 000 Ft 84 000 Ft

Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség
2014/15 Országos Gyermek Cegléd Városi Sportuszoda 10 000 Ft/óra 36 óra/év 360 000 Ft

Összesen 360 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen
2014/15 360 000 Ft 324 000 Ft 36 000 Ft

Összesen 360 000 Ft 324 000 Ft 36 000 Ft
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Személyszállítási költségek

Időszak szerinti összesítés

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak szerinti összesítés

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak Költség
2014/15 400 000 Ft

Összesen 400 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen
2014/15 400 000 Ft 360 000 Ft 40 000 Ft

Összesen 400 000 Ft 360 000 Ft 40 000 Ft

Időszak Költség
2014/15 200 000 Ft

Összesen 200 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen
2014/15 200 000 Ft 180 000 Ft 20 000 Ft

Összesen 200 000 Ft 180 000 Ft 20 000 Ft

Időszak Támogatás
intenzitás

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

2014/15 90 % 2 774 878 Ft 2 691 633 Ft 27 748 Ft 55 497 Ft 308 320 Ft 2 999 953 Ft 3 083 198 Ft
Összesen 2 774 878 Ft 2 691 633 Ft 27 748 Ft 55 497 Ft 308 320 Ft 2 999 953 Ft 3 083 198 Ft
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Közreműködői költségek indoklása
 

 
    Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 4 136 767 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 1 fő 1 fő 0%
Licence-szel rendelkező edzők
száma 0 fő 0 fő 0%

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

Felsőfokú végzettséggel
rendelkező szakemberek
száma

0 fő 1 fő 0%

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

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény 0 m2 879 m2 0%

Felújítással érintett szabadidő
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Korosztály Kiindulási
érték Célérték Változás Megjegyzés

Gyermek
'C' 0 fő 0 fő 0%

Gyermek
'B' 0 fő 0 fő 0%

Gyermek
'A' 0 fő 0 fő 0%
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Korosztály Kiindulási
érték Célérték Megjegyzés
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Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés
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A projekt költségvetésének összesítése
 

A projekt költségvetése a 2014/15. 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 204 063 573 Ft 197 941 669 Ft 2 040 634 Ft 4 081 270 Ft 87 455 818 Ft 285 397 487 Ft 291 519 391 Ft

ebből 10 millió Ft feletti
utófinanszírozott beruházás,
felújítás

203 491 489 Ft 197 386 748 Ft 2 034 913 Ft 4 069 828 Ft 87 210 639 Ft 284 597 387 Ft 290 702 128 Ft

Utánpótlás nevelési
feladatok támogatása 2 774 878 Ft 2 691 633 Ft 27 748 Ft 55 497 Ft 308 320 Ft 2 999 953 Ft 3 083 198 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 206 838 451 Ft 200 633 302 Ft 2 068 382 Ft 4 136 767 Ft 87 764 138 Ft 288 397 440 Ft 294 602 589 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.


