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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
Gazdálkodási formakód

569

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nettó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Adószám

18535741-2-08

Bankszámlaszám

10300002-10359622-49020036

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

9090

Város

Pannonhalma

Közterület neve

Vár

Közterület jellege

vár

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó
A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével
Irányítószám

9090

Város

Pannonhalma

Közterület neve

Vár

Közterület jellege

vár

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 96 570 140

Fax

+36 96 570 141

Honlap

www.phbences.hu

E-mail cím

gimnazium@osb.hu

E-mail cím

titusz@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

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Barcza István

+36 30 475 10 78

barcza@osb.hu

Komáromi

+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 Közhasznú
Alapítvány

Pannonhalmi Bencés
Gimnázium

90

Felk. és
versenyeztetés

Balatonfüredi Tornacsarnok

Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú
Alapítvány

Szent Benedek Iskola

50

Felk. és
versenyeztetés

Kiskunfélegyhézi Kültéri
Kosárlabdapálya

Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú
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):

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név

2016-05-02 18:24

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

168 MFt

Állami támogatás

10 MFt

70 MFt

4 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

1 MFt

110 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

432 MFt

17 MFt

467 MFt

Egyéb támogatás

15 MFt

21 MFt

0 MFt

Összesen

457 MFt

109 MFt

749 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

2,88 MFt

2,88 MFt

5,4 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,5 MFt

10 MFt

15 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

4,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1,5 MFt

1,5 MFt

80 MFt

Összesen

5,88 MFt

14,38 MFt

109,9 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

2 MFt

2,3 MFt

2,5 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

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

397 613 773 Ft

7 952 275 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

4 648 421 Ft

88 428 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-05-02 18:24
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-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
idő 2014. okt. 5-én ünnepélyes keretek között megnyílt, ami nagy lendületet adott a helyi kosárlabda-életnek. A Pannonhalmi Bencés Gimnázium 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 2015-16-os szezon nagy eredménye, hogy az Országos Diákolimpián, Kecskeméten csapatunk 4. lett. A 2015-16-os évad másik nagy
előrelépése volt, hogy öregdiákjainkból álló csapatunk az MKOSZ megyei versenyében az alapszakaszon túljutva a rájátszásba került. Jelen sportfejlesztési
programunkban az utánpótlás-nevelés költségei jogcímen bruttó, míg a tárgyi eszköz jogcímen pályázott programelemekre nettó áfa nyilatkozatot tettünk.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A Szent Benedek Gimnázium Kiskunfélegyházi tagintézménye az elmúlt évszázadhoz hasonlóan igen nagy hangsúlyt fektet a sportélet fejlesztésére. Jelen
lehetőségeink között szerepel egy kültéri kosárlabda pálya és egy 10x20 méter belmérettel rendelkező tornaterem. A diákság létszámát tekintve ezek a lehetőségek
kevésnek bizonyulnak, folyamatosan szükség van külsős bérlemények igénybe vételére a szükséges tornaóra szám és a diákság felől érkező elvárások kielégítésére.
A 2015. júniusában átadott kültéri szabványméretű kosárlabdapályának köszönhetően érezhetően emelkedett a sportágat választók száma, azonban az alapos
szakmai munkát megnehezíti, hogy csak megfelelő idő esetén van lehetőség az edzések megtartására. A kültéri kosárlabdapálya átadáskor a városban működő
középiskoláknak bajnokságot szerveztünk, amelyet terveink szerint minden évben megrendezünk. Az új tornacsarnok alkalmas lesz I. o. kosárlabda mérkőzések
lebonyolítására. Az iskola kollégiuma – amely a főépület legfelső szintjén található - lehetővé teszi edzőtáborok szervezését, mind felnőtt, mind diákcsapatok
számára. Kiskunfélegyházán a kosárlabdázók száma fokozatosan emelkedik,így mindenképpen igény mutatkozik a létesítmények fejlesztésére. Kiskunfélegyháza
város rendelkezik egy nagyméretű, szabvány kézilabdapálya méretű sportcsarnokkal, amely azonban nem minden esetben áll rendelkezésre a kosárlabda utánpótlás
számára, illetve a fenntartási, üzemeltetési költsége is magas. A Móra Ferenc Gimnázium tornaterme 2016. áprilisában újult meg, azonban méreténél és
kialakításánál fogva (nincs lelátó, illetve minimális a kifutórész a pálya körül) nem alkalmas arra, hogy kosárlabdatornákat rendezzenek, esetleg diákolimpia vagy
bajnoki mérkőzések helyszínéül szolgáljon. A létesítmény megépülése után intézményünk kiemelt bázisa szeretne lenni a helyi kosárlabdasportnak, illetve
bajnokságokban induló csapatokat is szívesen fogadna. A városban működik a Félegyházi Térségi Sportiskola, amely kiemelt feladatának tekinti a kosárlabda
utánpótlás kinevelését, intézményünk nyitott az iskolával az együttműködésre a jövőben.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A pálya küzdőterének mérete 20,34 x 34,00 m, szabad belmagassága 7,10 m. A kivitelezés egy évet ölel fel, mely a meglévő terem bontásával kezdődik, s annak
rendje szerint alapozással, szerkezetépítéssel folytatódik. Építés-szerelési munkák után végső fázis a környezetrendezés. A projekt előkészítése már 2016. januárban
elkezdődött. A Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány a kosárlabda csarnok felépítése érdekében együttműködési megállapodást kötött a
Kiskunfélegyházi Önkormányzattal. A megállapodás részeként az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában segíti a beruházás
megvalósulását. 2016. júliusra befejeződik az építészeti és szakági tervek elkészítése 2016. július: kivitelezési munkák nyílt pályáztatása, pályázat kiértékelése,
kivitelező kiválasztása, szerződéskötés 2016. augusztus- 2017. június: csarnok épület kivitelezése 2017. június: ünnepélyes átadás

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 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 egyesületünk 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.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2016/17 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
2016/17 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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

2016/17 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)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

BTI

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Kiskunfélegyházi kosárlabda csarnok építés

2016-08-01

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

2017-06-30

U.
f.

É.
k.

2017-06-30

Tervezett beruházási
érték (Ft)

556 091 263 Ft
556 091 263 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

Kiskunfélegyházi kosárlabda
csarnok építés

6100
Kiskunfélegyháza
Kossuth utca
24

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma
78

Indoklás

Jelen lehetőségeink között szerepel egy kültéri kosárlabda pálya és egy
10x20 méter belmérettel rendelkező tornaterem. A diákság létszámát
tekintve ezek a lehetőségek kevésnek bizonyulnak, folyamatosan
szükség van külsős bérlemények igénybe vételére a szükséges tornaóra
szám és a diákság felől érkező elvárások kielégítésére. A 2015.
júniusában átadott kültéri szabványméretű kosárlabdapályának
köszönhetően érezhetően emelkedett a sportágat választók száma,
azonban az alapos szakmai munkát megnehezíti, hogy csak megfelelő
idő esetén van lehetőség az edzések megtartására.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen

2016/17 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.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

385 685 360 Ft

3 976 138 Ft

7 952 275 Ft

397 613 773 Ft

170 405 903
Ft

564 043 538 Ft

568 019 676 Ft

2016-05-02 18:24
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

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

8

0

1

Megyei

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

8

36

4

2016-05-02 18:24

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot?
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot?
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot?
Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot?

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 270 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

60 000 Ft

Személyszállítási költségek

600 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

100 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

120 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

2 880 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

5 030 000 Ft

2016/17 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)

4 513 509 Ft

46 484 Ft

88 428 Ft

4 648 421 Ft

516 491 Ft

5 118 428 Ft

5 164 912 Ft

2016-05-02 18:24
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Általános Képzés
2016/17 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

2016/17 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

2016-05-02 18:24
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Szakképzés
2016/17 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

2016/17 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

2016-05-02 18:24
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Versenyeztetés
2016/17 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

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

0 Ft

2016/17 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

2016-05-02 18:24
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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 utófinanszírozott

7 952 275 Ft

7 952 275 Ft

3 976 138 Ft

11 928 413 Ft

Utánpótlás-nevelés

88 428 Ft

93 052 Ft

46 484 Ft

134 912 Ft

Összesen

12 061 055 Ft

12 063 325 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
utófinanszírozott

A sportfejlesztési program előkészítésével, a költségvetés tervezésével, a támogatás felhasználásával, jelentéstételi kötelezettséggel
kapcsolatosan felmerülő adminisztráció, kontrolling, monitoring tevékenység valamint könyvvizsgálat

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével, a költségvetés tervezésével, a támogatás felhasználásával, jelentéstételi kötelezettséggel
kapcsolatosan felmerülő adminisztráció, kontrolling, monitoring tevékenység valamint könyvvizsgálat

2016-05-02 18:24
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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, 2016. 05. 02.

2016-05-02 18:24
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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. 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;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. 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;
11. 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;
12. 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 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,
b. 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,
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.
13. 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;
14. 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.
15. 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, 2016. 05. 02.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2016-05-02 18:24
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 15:04:55
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 19:11:35
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 15:10:18
Feltöltés / Megtekintés

(60 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 10:42:51
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 11:37:56
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 19:14:31
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 19:24:40
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 19:27:58
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 20:59:18
Feltöltés / Megtekintés

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített 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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 17:47:17
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 17:38:57
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 17:40:48
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 17:39:42
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 19:36:30

2016-05-02 18:24
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Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 19:38:00
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 19:43:08

Kelt: Pannonhalma, 2016. 05. 02.

2016-05-02 18:24
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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%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

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

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%

2016-05-02 18:24
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
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

385 685 360 Ft

3 976 138 Ft

7 952 275 Ft

397 613 773 Ft

170 405 903 Ft

564 043 538
Ft

568 019 676 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

385 685 360 Ft

3 976 138 Ft

7 952 275 Ft

397 613 773 Ft

170 405 903 Ft

564 043 538
Ft

568 019 676 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

4 513 509 Ft

46 484 Ft

88 428 Ft

4 648 421 Ft

516 491 Ft

5 118 428 Ft

5 164 912 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

390 198 869 Ft

4 022 622 Ft

8 040 703 Ft

402 262 194 Ft

170 922 394 Ft

569 161 966
Ft

573 184 588 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2016-05-02 18:24

Tárgyi
50 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
60 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (20 darab)
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)
alairasicimpeldany_1461777095.pdf (Szerkesztés alatt, 48 Kb, 2016-04-27 19:11:35) d79b1f8d297ed19307ea37ea47f3f263217a895e2c2b62f01fce5287db0fd863
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
13.14.15.koltsegekhasznositas_1461778988.docx (Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2016-04-27 19:43:08)
ebbb4cda5d0217451dbb54fff44453a4f40fb178c46076f86c7cd6ddf613c275
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
12.b.kolcsonnyujtasiszandeknyilak_1461956337.pdf (Szerkesztés alatt, 273 Kb, 2016-04-29 20:58:57)
ec7a82c9a8c5a37ad9dde25e51bb163a629105cafa3dbee4a694a1e16866e7bd
finanszirozasiutemtervnegyedeves_1462203582.pdf (Szerkesztés alatt, 34 Kb, 2016-05-02 17:39:42)
709e03ef6a36a79bacd56c3323b9e67a3dbbf098d0e7eb0cb251e3214506e16f
12.finanszirozasitervmegallapoda_1461778335.pdf (Szerkesztés alatt, 329 Kb, 2016-04-27 19:32:15)
6d70856f97a34c424b20ff14ded41a82f1a2a6e74e9e8a790bce1e5ca8b3902a
oneroigazolas-bankszamlakivonat_1461778366.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2016-04-27 19:32:46)
a8dffca56953ff00f5808c6df246ac5fe437c530144020eadb563cafcbf4127a
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
13.14.15.koltsegekhasznositas_1461778680.docx (Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2016-04-27 19:38:00)
ebbb4cda5d0217451dbb54fff44453a4f40fb178c46076f86c7cd6ddf613c275
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
13.14.15.koltsegekhasznositas_1461778590.docx (Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2016-04-27 19:36:30)
ebbb4cda5d0217451dbb54fff44453a4f40fb178c46076f86c7cd6ddf613c275
Egyéb dokumentumok
afa-nyilatkozat_1462181876.pdf (Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2016-05-02 11:37:56) 2619c27c4b132c27c39f5dcb5c35ecbf608d477d0f42bf43195be0f99cb8dcc5
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
torvenyszekikivonat2016.apr.25._1461762295.pdf (Szerkesztés alatt, 243 Kb, 2016-04-27 15:04:55)
55c8c9e04a3433cc25527241fd046754c6f16064a9108bffd7815a85752051a6
(60 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasidij2016_1461919371.pdf (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2016-04-29 10:42:51) be155d107d101788aff445d31c6d93448f2f9622e5c54264920f2f89f7e4ec25
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
nav0-alapitvany_1461762618.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-04-27 15:10:18) 04c9d4446f81ce723b3e81209b96c19ee69c0ad4ed2c063aaf0f1f2b6de2d71f
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
eljarasmeginditasarakerelem_1462204037.pdf (Szerkesztés alatt, 191 Kb, 2016-05-02 17:47:17)
31f180ed1273d2fcecb644b0b02bb1d3da4d505e8d3d576596a82866ca6708c1
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített 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
eljarasmeginditasarakerelem_1461956358.pdf (Szerkesztés alatt, 191 Kb, 2016-04-29 20:59:18)
31f180ed1273d2fcecb644b0b02bb1d3da4d505e8d3d576596a82866ca6708c1
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
5.egyuttmukodlesimegallapodases_1461777880.pdf (Szerkesztés alatt, 640 Kb, 2016-04-27 19:24:40)
2b1e4e4b0c6dbfc6c4b47fd741347c6ed8b07ca1ce1a73defa2f05386e11f09d
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
7.hitelestulajdonilap_1461778078.pdf (Szerkesztés alatt, 469 Kb, 2016-04-27 19:27:58)
62b24c4f2ff9a16498010ac2e98f5456970e99e25ed895d04db6c1c3f51f5d6c
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
5.egyuttmukodlesimegallapodases_1461777271.pdf (Szerkesztés alatt, 640 Kb, 2016-04-27 19:14:31)
2b1e4e4b0c6dbfc6c4b47fd741347c6ed8b07ca1ce1a73defa2f05386e11f09d
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
koltsegvetesfoosszesito_1462203537.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2016-05-02 17:38:57)
e0301d9d6014d35af1e1db0526663a9bd975f4d37bbb1e34d1a3ba84618a95f8
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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kkf_tao_engterv_2016-04-27_1462203648.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2016-05-02 17:40:48)
9b4bb025a2e0f02cb1b264f6dfd54e0ac4eed1326bd7694b714daf31c67076a6
11.roviditettmuszakiess_1461778268.pdf (Szerkesztés alatt, 76 Kb, 2016-04-27 19:31:08)
b3e14c8d27553819696e236ef59a196b0f73d6bae8ad867b101d20a3e36a3efc
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