
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány

A kérelmező szervezet rövidített neve  Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Közhasznú alapítvány 

Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Gazdálkodási formakód  569

MKOSZ tag  Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Alanya az ÁFA-nak

Adószám  18535741-2-08

Bankszámlaszám  10300002-10359622-49020036

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9090  Város  Pannonhalma

Közterület neve  Várkerület  Közterület jellege  utca

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9090  Város  Pannonhalma

Közterület neve  Várkerület  Közterület jellege  utca

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 96 470 140  Fax  +36 96 470 141

Honlap  www.phbences.hu  E-mail cím  barcza@osb.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Hardi Gábor Titusz

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 257 02 01  E-mail cím  titusz@osb.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Barcza István +36 30 475 10 78 barcza@osb.hu

Komáromi Móric +36 30 654 21 48 komaromi.moric@szbi.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Pannonhalmi Tornacsarnok Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhaszú
Alapítvány

Pannonhalmi Bencés
Gimnázium

90 Felk. és
versenyeztetés

Balatonfüredi Tornacsarnok Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhaszú
Alapítvány

Szent Benedek Iskola 50 Felk. és
versenyeztetés

Kiskunfélegyházi Kültéri
Kosárlabdapálya

Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhaszú
Alapítvány

Szent Benedek Iskola 40 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1998-07-24

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1998-07-24

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 30 MFt

Állami támogatás 70 MFt 6,4 MFt 7,2 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1 MFt 14,1 MFt 12 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 17 MFt 4,5 MFt 180 MFt

Egyéb támogatás 21 MFt 104,3 MFt 40 MFt

Összesen 109 MFt 129,3 MFt 269,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 2,88 MFt 6,3 MFt 6,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 9,1 MFt 10,2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,5 MFt 97 MFt 80 MFt

Összesen 4,38 MFt 112,4 MFt 96,7 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2015 2016 2017

Utánpótlásra fordított összeg 2,3 MFt 2,5 MFt 2,7 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

886 619 Ft 17 732 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

106 376 665 Ft 2 127 533 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

5 503 597 Ft 110 072 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány a 2012-ben sportfejlesztési programot nyújtott be a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége részére
a 2012/2013-as, a 2013/2014-es és a 2014/2015-ös támogatási időszakra a Pannonhalmi Bencés Gimnázium tornacsarnoka tekintetében, amely programnak a
2012/2013-as, 2013/2014-es és 2014-15-ös támogatási időszakra vonatkozó részét a Szövetség jóváhagyta. A Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú
Alapítvány évek óta támogatja és segíti a gimnázium keretein belül megvalósuló sportolást, ezen belül pedig kiemelten a kosárlabda utánpótlásnevelést. A
kosárlabdázás az egyik legrégibb sporthagyomány Pannonhalmán, és az egyetlen aktív diáksport az öt látvány-csapatsport közül. Diákjaink évtizedek óta részt
vesznek a regionális és országos diáksport versenyeken, több alkalommal rendkívüli sikereket aratva. Számos esetben előfordult, hogy végzős diákjaink később
sportolói vagy sportszakemberi pályára léptek, közülük többen felnőtt első és másodosztályú kosárlabda csapatoknál helyezkedtek el. A Pannonhalmi Tornacsarnok
2014. okt. 5-én ünnepélyes keretek között megnyílt, ami nagy lendületet adott a helyi kosárlabda-életnek. A Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítványa
évek óta támogatja és segíti a pannonhalmi gimnázium keretein belül megvalósuló sportolást, ezen belül pedig kiemelten a kosárlabda utánpótlás-nevelést. Az
Alapítvány alapvető koncepciója közép távon a kosárlabdázási kultúra népszerűsítése, valamint a kosárlabdázás feltételei minőségének javítása. Délutánonként
működik egy „öröm-kosárlabda” csoport, a sportág népszerűsége vonzó számukra, és hajlandóak ezért heti rendszerességgel edzéseken részt venni. E mellett
iskolai keretek között rendezünk kosárlabda bajnokságot, amikor is mindegyik osztály képviselteti magát. A kosárlabda iránti nagy érdeklődésnek, ez által a
játékminőség folyamatos fejlődésének köszönhetően a tervek szerint a gimnázium három korosztályban is (U18, U16 és U14) indít összesen egy-egy csapatot a
diáksport szövetség országos versenyrendszerében. A 2016-17-es szezon nagy eredménye, hogy az Országos Diákolimpián, Pécsett csapatunk 3. lett. A 2016-17-es
évad másik nagy előrelépése volt, hogy öregdiákjainkból álló csapatunk az MKOSZ megyei versenyében az alapszakaszon túljutva a rájátszásba került. 

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Az Alapítvány a Pannonhalmi Főapátság iskoláiban szeretné a kültéri kosárlabdázáson keresztül a kosárlabdát népszerűsíteni, különös tekintettel a B 3:3-ra, ill.
streetballra A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban az utóbbi időben nagy népszerűségnek örvend ez a sport. Két éve megnyerte egyik csapatunk az országos
amatőr B 3:3-as diákolimpiát, idén pedig megyei elsők lettünk a profi B 3:3 diákolimpián. KÉt éve pedig Pannonhama rendezte a B 3:3 elődöntőjét. A leendő pálya egy
füves focipálya helyén lesz kialakításra a Főapátság tulajdonában álló arborétum gyógynövénykertjének tőszomszédságában. Az itt elhelyezkedő füves nagypályával
és a mellette lévő teniszpályával válik ez a rész a diákok új sportolási helyévé, igazi sportcentrummá. A leendő szegedi pálya Szent Benedek Általános Iskola,
Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye területén lesz kialakítva. Itt sincs csak egy kis tornaszoba, ill. kis sportudvar. Emiatt a
nehezen megközelíthető betonalapra kívánjuk kialakítani a leendő kültéri kosárlabdapályát, ezáltal biztosítva a mozgási lehetőséget, alkalmat adni a kosárlabdázás
helyi fejlesztésére. Ez az az első lépés a street ball, azon keresztül a kosárlabda népszerűsítésére. A 2014-ben átadott Pannonhalmi Tornacsarnok akusztikai
átalakítását azért tűztük ki célul, mert a vasbeton szerkezetéből fakadóan nagyon komoly a visszhang. Ez nem csak megnehezíti aez edzések vezetését, de
egészségkárosító következménnyel jár mind az edzők, midn a diákok számára. Az eredeti építkezés során költséghatéknysági megfontolások miatt kimaradt
akusztikai védelemt szeretnénk most beépíteni a csarnokba. Emellett a parkettára a csapat nevének (QPAC) logóját festjük fel a perkettalakkozás mellett. Továbbá a
számos kupa tárolására szánt polcrendszert alakítjuk ki. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A három építkezést ütemezve, a 2017-18-as tanév végére, ill. a tornacsarnokos részt a nyár közepére kívánjuk elvégezni. Amint lehet, elkezdjük a munkálatokat,
hogy kihasználva a kedvező nyári időjárást a kültéri pályák minél előbb elkészülhessenek. Amennyiben lehetséges mindhárom helyszínen még a nyáron elkezdjük az
építést, hoyg ősszel már birtokba lehessen venni. 

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 egyes diák, akit a kosárlabda szeretete magával ragad, egy életre megmarad a kosárlabdázás mellett. Akár úgy, hogy szurkolóként fogja követni és
támogatni a sportágat, de akár úgy is, hogy később sportszakmai munkát vállal a gimnázium elvégzését követően. Célunk kettős: Egyrészt szeretnénk minél több
diákot megnyerni a magyar kosárlabdázásnak, amivel a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének tömegesítési programjához szeretnénk csatlakozni.
Másrészt az új tornacsarnok létrehozatalával megnyílt lehetőséggel élni kívánunk: a minőségi kosárlabda utánpótlás-fejlesztés pannonhalmi megteremtésével. Az
elkészült tornacsarnok nem csak a pannonhalmi diáksportéletet támogatja, de egyben teret adhat a régió más egyesületeinek is a szakmai fejlődéshez, illetve
korosztályos tornák rendezésére is helyszínül szolgált. Már több alkalommal is itt játszottak a megyei MKOSZ versenyrendszerben induló csapatok fordulót,
rájátszást. A Pannonhalmi Főapátság által biztosított háttér infrastruktúra továbbá akár nemzetközi felkészülési tornák igényeit is maradéktalanul ki tudja szolgálni,
ehhez a Főapátság Szent Jakab vendégházában 65 fő részére minőségi szállást, csoportos étkeztetést tudunk biztosítani, emellett a sportolók egy történelmileg,
kulturálisan és gasztronómiailag rendkívül színes és érdekes helyszínen készülhetnek fel, illetve ismerkedhetnek meg Magyarország rejtett szépségeivel. A
Pannonhalmi Tornacsarnok megépülésével új lendületet kapott a kosárlabdaélet. Érettségi után is együtt maradnak kosarasaink, és a megyei MKOSZ-bajnokságban
önálló csapatként indulnak. Még korábban végzett öregdiákjaink évenként egy alkammal összejönnek a kosárlabda apropóján a tornacsarnokban megrendezett
Alumni-kosárkupán. 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Bármely összegű támogatás, amelyet alapítványunk megszerez, a kosárlabdasportban hasznosul közvetlenül, az utánpótlásképzést segíti. Mindez a gyermekek
egészséges fejlődését, sportolását valamint iskolánk sporthagyományainak megőrzését szolgálja, továbbá általánosan népszerűsíti a kosárlabdát. A hatások szinte
azonnaliak lehetnek, tekintve, hogy programunk nem éveken átnyúló fejlesztést, hanem a jelen működési nehézségeinek közvetlen elhárítását tűzte ki célul. Az
Alumni-kosárkupa közösségerősítő erejét minden alkalommal öröm látni.Évről-évre 130 öregdiákunk jár vissza, magukkal hozva gyermekeiket ezáltel is kedvet
csinálnak neki a közös kosárlabádázáshoz.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Sporteszköz/sportfelszerelés Melegítő alsó/felső szett 14 30 000 Ft 420 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Laptop db 1 300 000 Ft 300 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Videokamera db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Táblagép db 2 160 000 Ft 320 000 Ft

1 240 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Melegítő alsó/felső Az U18 feletti csapatnak szánjuk a melegítőket.

Laptop A szervezési, nevezési munka elvégézéséhez, ill. a felvett mérkőzések visszanézéséhez van szükség az önálló laptopra.

Videokamera A mérkőzések, edzések, figurák felvételére.

Táblagép A mérközősek jegyzőkönyveinek a vezetéséhez, két pályán párhuzamosan játszva.

2017/18 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

860 021 Ft 8 866 Ft 17 732 Ft 886 619 Ft 379 979 Ft 1 257 732 Ft 1 266 598 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

FONTOS! Felhívjuk a Sportszervezetek figyelmét, hogy amennyiben a sportfejlesztési programjuk részét képezi építési engedély köteles tárgyi
eszköz beruházás, felújítás, abban az esetben előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével, mivel az eddig
megszokott eljárástól eltérően lesz lehetőség a program beküldésére!

2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEB Kültéri kosárlabdapálya (Pannonhalma) 2018-03-01 2018-08-31 2018-09-01 52 102 487 Ft

TEB Kültéri kosárlabdapálya (Szeged) 2018-03-01 2018-08-31 2018-09-01 56 024 789 Ft

TEF Pannonhalmi Tornacsarnok 2018-03-01 2018-08-31 2018-09-01 40 288 089 Ft

TEF Építészeti, tervezési tevékenység 2018-01-01 2018-05-24 2018-09-01 360 000 Ft

148 775 365 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

Kültéri kosárlabdapálya
(Pannonhalma)

9090
Pannonhalma
Vár
1

Pannonhalma
Hrsz:1158/1

egyéb Az apátság arborétumában újjáéledő sportcentrumban
a leendő pálya a streetballnak/B 3:3-nak ad sportolási
területet.

Kültéri kosárlabdapálya (Szeged) 6721
Szeged
Osztrovszky u.
5

Szeged:
Hrsz:2632

egyéb Csak egy kis, építés szempontjából nehezen
megközelíthető sportudvar van, ill. egy tornaszoba: nem
tudnak gyakorolni rendes méretű pályán a
kosárlabdázók. Továbbá szeretnénk a streetballt/B 3:3-
at népszerűsíteni.

Pannonhalmi Tornacsarnok 9090
Pannonhalma
Vár
1

Pannonhalma:
Hrsz: 1132.

saját A MKOSZ TAO-program keretében készült nagyszerű
kosárlabdacsarnokunkban a nagy visszhang miatt
akusztikai védelmet kell kialakítani a mennyezeten és
az oldalfalakon. A pályára a csapat logóját festjük fel és
a sportparkettát újracsiszoljuk. Új világításvezérlőt
építünk be. Kupatartó polcrendszert alakítunk ki.

Építészeti, tervezési tevékenység 9090
Pannonhalma
Vár
1

Pannonhalma,
Hrsz:1158/1.

egyéb A kültéri kosárlabdapályák tervezési költsége.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Nem

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

2017/18 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 103 185 366 Ft 1 063 767 Ft 2 127 533 Ft 106 376 665 Ft 45 589 999
Ft

150 902 898 Ft 151 966 665 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 0 0 0 Nincs

U11 0 0 0 Nincs

U12 0 0 0 Nincs

U14 0 12 1 Országos

U16 0 12 1 Országos

U18 0 12 1 Országos

U20 0 0 0 Nincs

U23 12 0 1 Megyei

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 12 36 4
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklása

Gyógyszer, diagnosztikai eszköz megnevezése Indoklás

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 200 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 1 000 000 Ft

Nevezési költségek 50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 100 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 480 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 240 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 2 880 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 5 950 000 Ft

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím megnevezése Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése A mindennapos használatra szolgáló sportfelszereléseket újítjuk meg, ill. a fejlesztés jegyében eddig nem
használt eszközöket szerzünk be.

Személyszállítási költségek A mérkőzések útiköltségét fedezi ez a sor. Egy miskolci kupa, egy debreceni kupa évről évre rendszeresen
nagy útiköltséggel jár, emellett a diákolimpia helyszíne és a sok megyei mérkőzés emeli ezt a költséget.

Nevezési költségek A kupák, versenyek nevezési díja.

Rendezési, felkészítési, képzési költségek Saját rendezésű tornáinkra, kosárlabda-kupáinkra (Szent Márton-kupa, Szent Benedek-kup, Alumni-
kupa),a mérkőzésekhez kapcsolódó,azok rendezési és szervezési költségére fordítandó összeget
biztosítja ez összeg.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja A megyei bajnokságban edző kosárlabdacsapatunk edzéeinek bérleti költsége.

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás
és étkezés költsége

A szállás- és étkezésköltésgeket biztosítja ez az összeg.

A programban résztvevő sportszakemberek
személyi jellegű ráfordításai

Az utánpótláscsapataink sportszakembereinek bérét fedezi ez az összeg.

2017/18 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

5 338 489 Ft 55 036 Ft 110 072 Ft 5 503 597 Ft 611 511 Ft 6 060 072 Ft 6 115 108 Ft
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Általános Képzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Versenyeztetés

2017/18 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

0 Ft

tagsági díj 0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

Indoklás

2017/18 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

17 732 Ft 17 732 Ft 8 866 Ft 26 598 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 2 127 533 Ft 2 127 533 Ft 1 063 767 Ft 3 191 300 Ft

Utánpótlás-nevelés 110 072 Ft 110 072 Ft 55 036 Ft 165 108 Ft

Összesen 2 255 337 Ft  3 383 006 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A tárgyi előfinanszírozott beruházások pályázati elszámolása.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok
ellátásában.

Utánpótlás-
nevelés

Az utánpótlásnevelés és -fejlesztés pályázati elszámolása.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.

§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Pannonhalma, 2017. 12. 20.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Hardi Gábor Titusz (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

4. 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;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt –
igazolt módon – nem teljesítette;

7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási 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;

9. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

10. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár 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;

11. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege az
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerülhet);

13. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

14. 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 jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

15. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. 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 - a jogszabályban meghatározott esetben - 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, amely
bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki
alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. 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 a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. 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,

e. 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,

f. 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.

16. 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;

17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig;

18. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;

19. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;

20. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Pannonhalma, 2017. 12. 20. Hardi Gábor Titusz 
elnök 

Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Hardi Gábor Titusz (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú

Alapítvány (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Pannonhalmi Bencés

Gimnázium Közhasznú Alapítvány (kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☐ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☑ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☐egyéb forrás: ..........

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek
tekintetében a látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása
céljára.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás
európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Pannonhalma, 2017. 12. 20.

..........................................................
aláírás

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az
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általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Hardi Gábor Titusz (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában

bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Pannonhalma, 2017. 12. 20.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet:  minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület

vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló

1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:

a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos

sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti

versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

A Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Jogcím Bruttó* Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Képzési feladatok támogatása X

Versenyeztetés támogatása X

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar

Kosárlabdázók Országos Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával

– tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett

vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet

alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be,

valamint e célból a Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar

Kosárlabdázók Országos Szövetsége az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Pannonhalma, 2017. 12. 20. Hardi Gábor Titusz 
elnök 

Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-12-02 22:35:49

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 08:47:14

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-12-06 16:31:27

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-12-07 13:29:10

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 17:23:20

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 17:23:40

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 17:23:05

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-12-08 13:18:51

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 11
Utolsó feltöltés:

2017-12-19 17:08:02

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2017-12-18 11:10:37

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2017-12-18 11:26:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-12-08 13:22:37

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2017-12-13 14:30:02

Feltöltés / Megtekintés

Mellékletek

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál
nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Az elvi építési keretengedélyt az ingatlan tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatával,
vagy a jogerős építési engedély, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben
megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2017-12-13 14:31:45

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-12-17 08:00:29

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2017-12-08 13:08:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-12-16 22:59:50

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2017-12-08 13:23:44

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő
benyújtásának tervezett időpontjait is)

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Pannonhalma, 2017. 12. 20.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0 2 2 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0 1 1 0%

Edzőtáborok száma db 0 1 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 4 6 50%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 1600 3000 88%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 6 8 33%

U18 fő 6 6 0%

U17 fő 6 6 0%

U16 fő 6 8 33%

U15 fő 6 8 33%

Egyéb indikátorok

U23 fő 7 7 0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 104 045 386 Ft 1 072 633 Ft 2 145 265 Ft 107 263 284 Ft 45 969 979 Ft 152 160 630
Ft

153 233 263 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

860 021 Ft 8 866 Ft 17 732 Ft 886 619 Ft 379 979 Ft 1 257 732 Ft 1 266 598 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

103 185 366 Ft 1 063 767 Ft 2 127 533 Ft 106 376 665 Ft 45 589 999 Ft 150 902 898
Ft

151 966 665 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 338 489 Ft 55 036 Ft 110 072 Ft 5 503 597 Ft 611 511 Ft 6 060 072 Ft 6 115 108 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 109 383 875 Ft 1 127 669 Ft 2 255 337 Ft 112 766 881 Ft 46 581 490 Ft 158 220 702
Ft

159 348 371 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 35 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (57 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat-1_1493738600.pdf (Szerkesztés alatt, 51 Kb, 2017-05-02 17:23:20) 053f00cb9278d3be4a615f81f55b9dee646c29cb415dd5ec01b364df9adf8dcd

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

titusz--alairasicimpeldany2_1493707634.pdf (Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2017-05-02 08:47:14)
db1d9228b0e90dfdf8be5ef917aa6165388012ccc24bf734c0e4216c98006c0f

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

hianypotlassalnyujtjukbe_1493726575.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-05-02 14:02:55)
c6bf452468c6bb6fb4a845b7c7d21633ecc01eaabb032126d879f2c78ed63975

mukodesiterv_1512735800.pdf (Hiánypótlás, 413 Kb, 2017-12-08 13:23:20) 603bbe589e87873c11929b608a3d73339032e49744e6cd74aceacd94e0467f35

mukodesiesfinanszirozasite_1512735814.docx (Hiánypótlás, 15 Kb, 2017-12-08 13:23:34)
e9b27e1b8b88a9d32dad7fa32a6049fbc8859469148956d77f65e24cf13ff388

mukodesiesfinanszirozasite_1512735824.docx (Hiánypótlás, 15 Kb, 2017-12-08 13:23:44)
c4e9932168b7fb20c273cf4728b8962eb2530dda53e66c5e72d3391ccaf556e8

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)

hianypotlassalnyujtjukbe_1493726508.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-05-02 14:01:48)
c6bf452468c6bb6fb4a845b7c7d21633ecc01eaabb032126d879f2c78ed63975

finanszirozasiterv_1513494029.xlsx (Hiánypótlás, 11 Kb, 2017-12-17 08:00:29) 7eb8cddf076cf93572c53405c9268447518716406ceb3037442f8971da07588b

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hianypotlassalnyujtjukbe_1493726556.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-05-02 14:02:36)
c6bf452468c6bb6fb4a845b7c7d21633ecc01eaabb032126d879f2c78ed63975

szeged-hasznositas_1513461038.pdf (Hiánypótlás, 35 Kb, 2017-12-16 22:50:38) 40b5fac4ef0162d51f62161537f50e4a3d3746537dd6fbf236dc58d5e21c74af

hasznositaseskihasznaltsag_1513461590.docx (Hiánypótlás, 12 Kb, 2017-12-16 22:59:50)
69c10c07c70573f47e2a147e5db9f9cdcea65fb1416d4476b446e3ffadf333ae

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.

hianypotlassalnyujtjukbe_1493726525.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-05-02 14:02:05)
c6bf452468c6bb6fb4a845b7c7d21633ecc01eaabb032126d879f2c78ed63975

mukodesiterv_1512734656.pdf (Hiánypótlás, 413 Kb, 2017-12-08 13:04:16) 603bbe589e87873c11929b608a3d73339032e49744e6cd74aceacd94e0467f35

mukodesiesfinanszirozasite_1512734747.docx (Hiánypótlás, 15 Kb, 2017-12-08 13:05:47)
e9b27e1b8b88a9d32dad7fa32a6049fbc8859469148956d77f65e24cf13ff388

mukodesiesfinanszirozasite_1512734926.docx (Hiánypótlás, 15 Kb, 2017-12-08 13:08:46)
c4e9932168b7fb20c273cf4728b8962eb2530dda53e66c5e72d3391ccaf556e8

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_1493738620.pdf (Szerkesztés alatt, 112 Kb, 2017-05-02 17:23:40) 2bd74e4376dfeb5fa487a3fdb5dffc2544ac1a541deef59c799f7e2273e661b0

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

pbgkatorvenyszekikivonat_1493297846.pdf (Szerkesztés alatt, 280 Kb, 2017-04-27 14:57:26)
c846d8e4aeda06bb6f7c6154d6e9f030ccd3c4de0be375d15a9cdcef1493393b

alapitvany-kivonat2017.11.23._1512250549.pdf (Hiánypótlás, 116 Kb, 2017-12-02 22:35:49)
dacb5aa8fedfeabae51e8196cd9b1e5e0437024d47ec0f62e9839e13e702908b

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

igazgatasidij_1493728445.pdf (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2017-05-02 14:34:05) e82fda8ff4bfff34062a1f7debf2553f9d28ab2277db48c49e6b7d0799d02091

igazgatasidij_1512649750.pdf (Hiánypótlás, 25 Kb, 2017-12-07 13:29:10) f6656c17291e4e1aaafe8d28892b78f6a45af174bd30c46748c8bf49876faa62

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)

pbgkanav02017.apr.5._1493298025.pdf (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2017-04-27 15:00:25)
67c716fedcba312f988650a519c639e12d812e36219b92887bfde1dea70df04d

pbgkanav02017.apr.5._1493298029.pdf (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2017-04-27 15:00:29)
67c716fedcba312f988650a519c639e12d812e36219b92887bfde1dea70df04d

nav0_1512574287.pdf (Hiánypótlás, 265 Kb, 2017-12-06 16:31:27) e1176486839e2882b0f5f8bcd259aa421cc69e5189b067fa5e385d7cf64d8e8e

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat-2_1493738585.pdf (Szerkesztés alatt, 101 Kb, 2017-05-02 17:23:05) ddae903121d39d77f910c1fc1fe38bedb0649a6d65a80d6a91aee12cf450c079

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
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hianypotlassalnyujtjukbe_1493726221.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-05-02 13:57:01)
c6bf452468c6bb6fb4a845b7c7d21633ecc01eaabb032126d879f2c78ed63975

nemengedelyes_1512735757.docx (Hiánypótlás, 11 Kb, 2017-12-08 13:22:37) 451afc8ca3bfe7af684883373901cb4350bad5f2fceb5bfca795bd991cce260e

Az elvi építési keretengedélyt az ingatlan tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatával, vagy a jogerős
építési engedély, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység
nem építésiengedély-köteles

hianypotlassalnyujtjukbe_1493726208.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-05-02 13:56:48)
c6bf452468c6bb6fb4a845b7c7d21633ecc01eaabb032126d879f2c78ed63975

nyilatkozatfocihelyettkosar_1513592761.pdf (Kér. kieg. szerk., 25 Kb, 2017-12-18 11:26:01)
c1422cc7464c0a022cd06c49ae5e471120862ecb3caa79aae4e7426157915445

szegednemengedelykoteles_1512726252.pdf (Hiánypótlás, 291 Kb, 2017-12-08 10:44:12)
b74972ef560543d8773f0e5236ed66379224f4c1366e9c28f0f3c8c0033c53ea

nemengedelykotelespannonhalma_1512568618.pdf (Hiánypótlás, 929 Kb, 2017-12-06 14:56:58)
f1a8d3e898ea884cc4897eb769bcb42c548c49738c037899b86cf58310c4250d

tornacsarnoknemengedelykoteles_1512730266.pdf (Hiánypótlás, 57 Kb, 2017-12-08 11:51:06)
b6a615c0236ee570e8d355663dfb978995f1a2b09e780d43a68eecbaf69ab4a8

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja

tulajdonosihozzajarulashasznalat_1512738524.pdf (Hiánypótlás, 25 Kb, 2017-12-08 14:08:44)
f90229950f1864023f35d5bef9661eda8f60994e4531c170d6803a761ed6a698

epitesiengedelykohjogeros.pd_1513699664.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-12-19 17:07:44)
688f8662d1d2a9445249e996e450874c89e3da044e25260773df08ca943b94c8

hianypotlassalnyujtjukbe_1493726178.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-05-02 13:56:18)
c6bf452468c6bb6fb4a845b7c7d21633ecc01eaabb032126d879f2c78ed63975

epitesiengedelyphjogeros_1513699682.pdf (Kér. kieg. szerk., 804 Kb, 2017-12-19 17:08:02)
03521f3553bae00fa07ec0e95dc7909be9305653080675baa6cc323c138a59c0

tulajdonosihozzajarulas-pannonha_1512562916.pdf (Hiánypótlás, 177 Kb, 2017-12-06 13:21:56)
09c38d4f2f80e70947c7804b1b69d6dfb2ecbc7829502fd61ce3da82cd0688c3

berletiszerzodes_1512563119.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-12-06 13:25:19) c8b3862942bb76d2bc93a2b39c3830bcb243f0b9701951cf23c84e96f862b19c

tulajdonosihozzajarulashasznalat_1513592678.pdf (Kér. kieg. szerk., 25 Kb, 2017-12-18 11:24:38)
cb2cc184a61d03f782a41f833001240ff8eeb5616138d1447b9740a8291e1b72

szeged-hasznalatijog_1513498687.pdf (Hiánypótlás, 55 Kb, 2017-12-17 09:18:07) 35eb1a27f917a498895947072099c456629638850c2f042b2937691da4cc5518

hazsnalatbaveteliengedely_1513683063.pdf (Kér. kieg. szerk., 3 Mb, 2017-12-19 12:31:03)
4569abc54ca4f18e3a1cb1951f4a3a8435843516f8f619391ea51037b55c0596

hasznalatijogpannonhalma_1513689072.pdf (Kér. kieg. szerk., 35 Kb, 2017-12-19 14:11:12)
3ad4ac654c3d5feedeee3eb03c970d3d32ef88c94378b62f7ed98ef75a6e351a

tulajdonosihozzajarulas-sz_1512250889.pdf (Hiánypótlás, 179 Kb, 2017-12-02 22:41:29)
e38f5469b90f4ad30a1f797d941c5cd932cbcc5aa07f190e4f2f3a58ac704861

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

pannonhalmitornacsarnok-tulajdon_1513591837.es3 (Kér. kieg. szerk., 21 Kb, 2017-12-18 11:10:37)
5f62005702944684cd9faf458a96e65e238fa6fcdd6ee9d33552783b47ca6aaa

hianypotlassalnyujtjukbe_1493726194.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-05-02 13:56:34)
c6bf452468c6bb6fb4a845b7c7d21633ecc01eaabb032126d879f2c78ed63975

tulajdonilap-pannonhalma_1512562939.pdf (Hiánypótlás, 802 Kb, 2017-12-06 13:22:19)
ca5e91cee5c6d4ae19af2dde47a0adc156c8a184dd4c6bc2a21ded1ffaf394e9

tulajdonilap1132._1512574079.pdf (Hiánypótlás, 590 Kb, 2017-12-06 16:27:59) acf2bf091ce8bd2af642bad460605914294d018b512812cad469f2fef438323f

tulajdonilap-szegedtao_1512250284.pdf (Hiánypótlás, 391 Kb, 2017-12-02 22:31:24) 77c6d2f0f635adad2b9cf087eb58ce5d682d4687061c9d2ff62f11d139fdd64a

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

hianypotlassalnyujtjukbe_1493726165.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-05-02 13:56:05)
c6bf452468c6bb6fb4a845b7c7d21633ecc01eaabb032126d879f2c78ed63975

nemjelzalog_1512735531.docx (Hiánypótlás, 11 Kb, 2017-12-08 13:18:51) 3db1ecf7471dc8335dd6d944af0da586a30f44a527f0db0dddae5dad1ca062dd

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

hianypotlassalnyujtjukbe_1493726267.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-05-02 13:57:47)
c6bf452468c6bb6fb4a845b7c7d21633ecc01eaabb032126d879f2c78ed63975

pkcs_arazottklts_171130_1513171802.xlsx (Hiánypótlás, 12 Kb, 2017-12-13 14:30:02)
c574d186efd52b07d9d6b7cca0cb08289cca0f2865082f26d5b01345905d2d18

pannonhalmakoltsegvetes_1512660773.xlsx (Hiánypótlás, 14 Kb, 2017-12-07 16:32:53)
907b84bc638470b0ebf6f11cf6da05c8553bbcceb590e6b14ce3158d6312cc3a

szegedkoltsegvetes_1512650859.xlsx (Hiánypótlás, 14 Kb, 2017-12-07 13:47:39) b72b21aa005413d8f2743f34c2709f47d2d6df431c8415e24a323dd96d08d300

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

hianypotlassalnyujtjukbe_1493726461.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-05-02 14:01:01)
c6bf452468c6bb6fb4a845b7c7d21633ecc01eaabb032126d879f2c78ed63975

04_harmadikalso_kavics_epite_1512563391.pdf (Hiánypótlás, 729 Kb, 2017-12-06 13:29:51)
fdedab7de61682a48b9b7e531b1b129a69b0ff5731dc13a349c611a208a0463a

pkcs_epiteszetileiras_171130_1513171905.doc (Hiánypótlás, 76 Kb, 2017-12-13 14:31:45)
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3206a39c471da4e84a17d0a7f8dec669c77c7865682f6eeccfb56d07b5a5e651

tao_kosarpalya_szeged_muszaki_1512734029.pdf (Hiánypótlás, 508 Kb, 2017-12-08 12:53:49)
ff7cfbf3c13b8c8aa83576e8b18ebcec57a921650248a7158c6ea79b020accfc
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