16 kiemelt 2018_tulajdonos kedvezményezett 15 éves nyilatkozat

Előterjesztés 2. melléklete

NYILATKOZAT1
az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) részére
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata2, 4024 Debrecen, Piac u. 20., képviseli: Dr. Papp
László, polgármester3 a továbbiakban: Kedvezményezett tudomással bír arról, hogy a MOB által
kiemelt 16 sportág szakszövetségei 2013-2020 közötti sportágfejlesztési koncepciói megvalósításának
a támogatása keretében, az EMMI a központi költségvetésből származó forrás terhére biztosítandó
pénzügyi támogatásban kívánja részesíteni a Magyar Kerékpáros Szövetség 2018. évi fejlesztési
elképzeléseinek a megvalósítása érdekében, a(z) Kedvezményezettet, a(z) „EXTRÉM BRINGAPARK
DEBRECEN” sportlétesítmény-fejlesztés megvalósításához.
Az EMMI, illetve az EMMI által kiválasztásra kerülő szervezet által (a továbbiakban bármelyik:
Támogató) a támogatás biztosítása történhet a sportlétesítmény-fejlesztés költségeinek a teljes vagy
részbeni támogatásával (a továbbiakban: EMMI támogatás).
A sportlétesítmény-fejlesztés helyszíne a Kedvezményezett tulajdonában álló alábbi Ingatlan(ok)
(amennyiben ugyanaz a sportlétesítmény-fejlesztés több ingatlant érint, a rovatok „Ingatlan2” és így
tovább ismételendőek és Ingatlanonként kitöltendőek)4:
Ingatlan 1. – megnevezése:

kivett beépített terület

Helység:

Debrecen

Helyrajzi szám:

16477/27

Ingatlan-nyilvántartásba

bejegyezett

cím 4031 Debrecen, Derék utca 33.

(amennyiben van):
Kedvezményezett tulajdoni hányada:

1/1

A Kedvezményezett képviseletében, mint a Kedvezményezett önálló képviseletére jogosult, a jelen
nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a fenti sportlétesítmény-fejlesztés a fentiek szerinti EMMI
támogatása esetén, a Kedvezményezett az Ingatlan(ok)on a sportlétesítmény-fejlesztést
megvalósítja és gondoskodik a megvalósított fejlesztés, illetve a fejlesztéssel érintett
Ingatlan(ok)

sportcélú fenntartásának,

üzemeltetésének,

a

támogatás

felhasználására

vonatkozó beszámolója, elszámolása a Támogató általi jóváhagyásától számított 15 (tizenöt)
évig történő, folyamatos biztosításáról.

1

Három (3) példányban kérjük aláírni és kettő (2) példányt, a mellékletekkel a BMSK Zrt.-nek visszajutatni

2

Kérjük mellékelni a nyilatkozattevő szervezet – Kedvezményezett - nyilvántartásának a 30 napnál nem régebbi kivonatát

3

Kérjük mellékelni a képviselő aláírás-mintáját, címpéldányát

4

Kérjük mellékelni az Ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapj(ai)t
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Kijelentem, hogy az Ingatlan(oka)t érintően harmadik személy(ek)nek, akár az ingatlannyilvántartásba bejegyzetten, akár az ingatlan-nyilvántartáson kívül, nincsen olyan joga, követelése,
ami a Kedvezményezett fenti kötelezettségvállalásának a teljesítését akadályozza, illetve kizárja,
illetve az ilyen jogosult(akk)al a fenti kötelezettségek teljesítéséhez szükséges megállapodás(oka)t a
Kedvezményezett, olyan időben, hatállyal és feltételekkel, hogy az(ok) a sportlétesítmény-fejlesztést
ne akadályozzák, illetve hiúsítsák meg, megköti.

P.H.

___________________________________
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Képv.: Dr. Papp László polgármester
Kedvezményezett
Dátum:_____________
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