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Ügyiratszám : be/SFP-1101/2012
1

Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítvány

2

Gazdálkodási formakód:

3

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:

Amatőr
sportszervezet

Hivatásos
sportszervezet

Közhasznú
alapítvány

Diáksport
egyesület

Sportiskola

1 8 5 3 5 7 4 1-1-0 8

Adószám:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)
(út, utca)

9 0 9 0

(helység)
(házszám)

Vár

Pannonhalma
1.

A levelezési cím eltér a székhely címétől
A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)
(út, utca)

Telefon:
Hivatalos honlap:

9 0 9 0

(helység)
(házszám)

Vár
06-96-570-140
www.phbences.hu

Pannonhalma
1.

Fax:

06-96-570-141

E-mail:

titusz@osb.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Hardi Gábor Titusz

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Kuratórium elnöke

Mobiltelefonszám:

E-mail cím:

06-30-257-0201

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:
Mobiltelefonszám:

titusz@osb.hu

Barcza István
E-mail cím:

06-30-475-1078

barcza@osb.hu

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:
Létesítmény
neve

Létesítmény
tulajdonosa

Pannonhalmi Bencés Gimnácium
Pannonhalmi
tornaterme
Főapátság
A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:
tevékenységének megkezdésének időpontja:

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Pannonhalmi Főapátság

25

Használat célja

1998-02-20

1998-02-20

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

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

QPAC Bencés Diáksport Egyesület

9090 Pannonhalma Vár 1.

diáksport versenyeztetés támogatása

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001
3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában
valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai
Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a
kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai
Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2010

2011

2012

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

7 MFt

7.53 MFt

7.53 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1.2 MFt

1.1 MFt

1.1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb támogatás

41.59 MFt

53.21 MFt

65 MFt

Összegzés:

49.79 MFt

összesen:

61.84 MFt

73.63 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban
Kiadás

2010

2011

2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0.4 MFt

2.27 MFt

2.27 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

1.34 MFt

1.61 MFt

1.61 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1.4 MFt

2.1 MFt

10 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

48.7 MFt

50.15 MFt

55 MFt

Összegzés:

51.84 MFt

összesen:

56.13 MFt

68.88 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
2010

2011

2012

Utánpótlásra fordított összeg

2 MFt

2 MFt

3 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Ügyiratszám : be/SFP-1101/2012
Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)
2012/13-es bajnoki évad

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet
hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell
ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az
egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítványa évek óta támogatja és segíti a gimnázium keretein belül megvalósuló sportolást, ezen belül pedig kiemelten a kosárlabda
utánpótlás-nevelést. 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 Bencés Gimnáziumnak jelenleg 320 diákja van, ebből 70-en versenyszerűen kosárlabdáznak, számosságában tehát messze meghaladva bármely más
sportágunk (pl. vívás, torna és atlétika) látogatottságát, ami így egyértelműen a legnépszerűbb sportággá emeli a kosárlabdázást gimnáziumunkban immár évtizedek óta.
Az évtizedes hagyományok további fejlesztésének azonban egyértelmű gátja, hogy iskolánk nem rendelkezik olyan méretű és minőségű tornacsarnokkal ahol
versenyrendszerhez méltó, azon való részvételre alkalmas kosárlabdázási körülményeket biztosíthatnánk diákjainknak. A jelenlegi tornacsarnokunk mérete mind a
pályaméret (10x21m), mind a belmagasság (4,70m) tekintetében messze elmarad azoktól a paraméterektől, amelyet a minőségi kosárlabdázás megkövetelne. Mindez két
okból is rendkívül hátrányos gimnáziumunk számára. Egyrészt a kisméretű terem egyszerre csak egy osztály testnevelés óráit tudja kiszolgálni, így a terem rendkívüli
leterheltsége mellett is viszonylag szűk idősáv marad a 3 korosztályos csapatunk edzéslehetőségeinek biztosítására. Másrészt a szűk pályaméret nem teszi lehetővé, hogy a
diáksport versenyrendszerben hazai mérkőzéseket rendezzünk, helyette kénytelenek vagyunk Győrbe utazni a „hazai” mérkőzéseket is megrendezni, ami nagyobb
megterhelést és időráfordítást igényel, nem beszélve arról, hogy a sportág népszerűsítését sem szolgálja, ha a diáktársak nem láthatják csapataikat hazai pályán
versenyezni.
Sportágszerető edzőink és segítő tanáraink rendkívüli érdeme, hogy a mostoha körülmények ellenére is évről évre korosztályos csapataink elindulnak a diáksport
versenyrendszereken és azokon rendkívül sikeresen szerepelnek. Mindezt szépen példázza, hogy iskolánk egyik kosárlabdacsapata a 2011/12-es amatőr diákolimpia megyei
döntőjében a soproni Róth SZKI csapatát legyőzve eljutott az országos döntőbe, melyet 2012. március végén rendeznek majd Debrecenben.
A 2011. július 1-jén hatályba lépett új sporttámogatási rendszer egy rendkívüli lehetőséggel ajándékozta meg iskolánkat, amellyel élni szeretnénk. A Pannonhalmi Bencés
Gimnázium Közhasznú Alapítvány ugyanis anyagi lehetőségei kihasználásával támogatni és megvalósítani kívánja egy új, a XXI. század minőségi és műszaki
követelményeinek maradéktalanul megfelelő, a pannonhalmi kosárlabda utánpótlás-nevelésnek és akár nemzetközi utánpótlás tornáknak is méltó helyszínéül szolgáló új
tornacsarnok beruházást.
A jelenlegi tornacsarnok, annak maximális kihasználtsága mellett is – főleg a téli időszakot figyelembe véve – legfeljebb a diákság felének tud az iskolaidőn kívül aktív
sportolási lehetőséget biztosítani, míg a mindennapos testnevelés feltételeinek a jelenlegi infrastruktúra mellett nem is tudnánk igazából megfelelni. A bevezetőben említett
tornacsarnokon kívül iskolánk egy kültéri, gumiborítású, kézilabda méretű pályával is rendelkezik, ahol – az időjárás függvényében – testnevelés órákat rendezünk és amely
iskolaidőn kívül szabadidős tevékenységekre szolgál.
Célunk, hogy diákjaink aktív sportolását a jelenlegi szinthez képest tovább fejlesszük. Jelenleg 320 diákunkból 140-en sportolnak iskolaidőn kívül, de célunk, hogy ezt a
létszámot 200-220 főre fejlesszük. Stratégiailag a labdajátékok közül továbbra is egyedül a kosárlabdázásban gondolkodunk, ugyanis a korlátozott gyermeklétszám mellett
egynél több labdajáték minőségi fejlesztését nem tudnánk színvonalasan megoldani.
Csapataink jelenleg három korosztályban (U18, U16 és U14) indulnak a diáksport szövetség országos versenyrendszerében. A csapatok versenyeztetését a QPAC Bencés
Diáksport Egyesület végzi 2006. óta. Diáksport egyesületünk szakmai programját és működését külön pályázati anyagban mutatjuk be.
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Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az új létesítmény általános bemutatása:
Az új tornacsarnok a gimnázium és a Főapátság épülete mellett, egy különálló létesítményben kapna helyet. A tornacsarnok a táj- és örökségvédelmi megfontolások miatt
részben a hegyoldalba süllyesztve kerülne megépítésre és egy alagúttal, valamint egy felszíni híddal lenne a jelenlegi épületekkel összekötve. (Látványterveket lásd a
csatolt mellékletben.)
A fent említett tornacsarnok és az átkötő helyiségek kivitelezése két ütemben valósulna meg:
1. A tornacsarnok megépítése és berendezése, valamint felszíni híddal való összekötése a Gimnázium parkolójával
2. Alagút megépítése a tornacsarnok és a Gimnázium között
Jelen pályázatunk az első szakaszra, a tornacsarnok megépítésére és berendezésére korlátozódik, amelyet az alábbiakban részletezünk.
A részleges földbe süllyesztett építészeti megoldás legnagyobb előnye, hogy természetes hőszigetelést biztosít az épületnek három oldalfal irányából, míg a lejtő oldali rész
nyugati tájolásának köszönhetően természetes fénnyel is el tudja látni a csarnokot. Az épület tetőszerkezete szintén természetes földborítást kap, így a tájba illeszkedés
tökéletesen megoldott, míg a tetőszerkezet hőszigetelése is jóval magasabb hatásfokú lesz, mint egy átlagos épületnél.
A csarnok nyugati homlokzatát végig üvegablakok borítják, amelyek 1,25 méterrel a falak síkja és függőleges valamint felső árnyékoló elemek mögött helyezkedne el,
amely megoldásnak célja kettős. Egyrészt a nyári hónapokban az árnyékoló elemek hivatottak óvni a csarnokot a túlzott benapozástól és felmelegedéstől, másrészt a téli
hónapokban úgynevezett napcsapdaként a rendkívül nagy üvegfelületek nagyobb hőbefogadást tesznek lehetővé, amely a fűtési költségeket csökkentené. A
környezettudatos építészeti megoldásoknak köszönhetően az épület energiafelhasználása mintegy 30-40%-kal egy átlagos, hasonló méretű tornacsarnok fogyasztása alatt
tud maradni.
A létesítmény - méretéből adódóan - egyszerre két osztály testnevelés óráinak tud majd helyet biztosítani, illetve a csarnok kereszt irányban egy függőleges mozgatású
villanymotoros térelválasztó függönnyel teljesen elválasztható lesz. A létesítmény teljes hasznos alapterülete 1470 m2 lesz, ebből a játéktér mintegy 650 m2 területet foglal
el, míg a többi területet a nézőtér, a kiszolgáló helyiségek, illetve az ezeket összekötő közlekedők foglalják el.
Játéktér
A csarnok legalsó szintjén kapna helyet egy 28m * 15m-es versenyméretű pálya, ahol az oldalvonalak mellett 2,05 és 2,95 m-es, míg az alapvonalak mögött 2,1m-2,1m-es
akadálymentesített sávok kerülnek pluszban kialakításra, így a teljes játéktér mérete a kifutón kívül eső kispadokkal együtt 32,2m * 20,45m alapterületű lesz. A játéktér
mellett kap a keleti oldalon helyet egy 5 soros, összesen 180 fő befogadására alkalmas nézőtér, az első sorban mozgássérült nézők számára kialakított helyekkel. A játéktér
nettó belmagassága 7,50 méter, míg a teljes belmagasság (a világítás és más mennyezeti elemekkel együtt) 9,45 méter lesz.
A pálya Haro Helsinki 15 típusú sportparketta borítást kap, a pályán található állandó felfestések pedig kizárólag a kosárlabdázást fogják szolgálni, más labdajátékok
igényeit ideiglenes felfestésekkel oldjuk meg, tekintve, hogy azok állandó jelleggel nincsenek jelen a gimnázium sportéletében.
A kétoldali palánkok a terveink szerint a tető-födém szerkezetre erősített, behúzható szerkezetűek lesznek, míg a pályán keresztirányban szintén a tetőszerkezetre rögzített
felhúzható palánkokkal két edzőpálya is kialakításra kerülhet.
A nézők biztonságát és a játék zavartalan működését a lelátó és a védőfalak mögötti labdafogó hálók fogák biztosítani.
Világítás / eredményjelzők
A csarnok megvilágítása a testnevelés órák és edzések idejére napszaktól függően természetes fénnyel vagy csökkentett fényerejű, energiatakarékos, mesterséges fénnyel
egyaránt megoldható. A csarnok ablakfelülete ugyanakkor az ablakokra szerelt elektromos rolókkal teljes mértékben elsötétíthető, így versenyekre alkalmas, mesterséges
megvilágítású körülményeket lehet napszaktól függetlenül biztosítani. A mesterséges megvilágítás technikai paraméterei röviden:
Megvilágítás: 400-1000 lux, fényvetők száma: 30 db, maximális fogyasztás 15,4 kW, megvilágítás
Egyenletesség: 0,557, fajlagos megvilágítási teljesítméy 21,7 W/m² = 2,08 W/m²/100 lux
A csarnokban 2db, falra szerelhető szakszövetségi előírásoknak megfelelő típusú 4*1,5m-es felületű eredményjelző és a palánkokra szerelt időmérők is helyet kapnának,
illetve a csarnok APART (6 db MPLT62-G hangszórók, MA246R erősítő) típusú hangosítással lesz ellátva.
Kiszolgáló helyiségek
A létesítmény – a játéktér területe mellett – számos kiszolgáló helyiséggel rendelkezik majd. A játéktér melletti épületrész összesen 3 szinten fogadja a látogatókat, ahol az
alábbi kiszolgáló helyiségek kaphatnak helyet:
•
•
•
•
•
•
•
•

70 m2 fogadótér, ahol rendezvényidőn kívül 3 db ping-pong asztal kerülne beállításra
2 db, egyenként 36 fős öltöző
20 zuhanyfülkés fürdő / vizesblokk
70m2 kondicionáló terem öltözővel, zuhanyzóval, mosdóval és WC-vel
Akadálymentesített külön öltöző, mosdó, WC
Tanári / játékvezetői szoba
Teakonyha
Nyilvános férfi és női mosdók

A nézőtér alatti területen továbbá mintegy 82 m2 alapterületen szertárak és raktárhelyiségek kerülnek kialakításra, ez a későbbi igények szerint akár teljesen
egybenyitható vagy 7 különálló részre is osztható lesz.
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
A létesítmény beruházást az alábbi ütemterv szerint kívánjuk lebonyolítani:
Időszak Projekt ütem
2012.
2012.
2012.
2012.
2013.
2013.
2014.
2014.

július - szeptember kiviteli tervek elkészítése és kiértékelése
július – december társasági adó támogatások összegyűjtése, támogatás előfinanszírozás megszervezése, támogatási és kölcsön szerződések megkötése
október - november kivitelezési munkák nyílt rendszerű pályáztatása
december pályázat kiértékelése, kivitelező kiválasztása
január kivitelezővel való szerződéskötés, építőanyagok megrendelése, kivitelezés technikai megszervezése
február – 2014. július földmunkák megkezdése, kivitelezés
augusztus műszaki átadás
szeptember ünnepélyes átadás és használatbavétel

2012.04.29. 15:43

Pályázat

5 / 21

http://kosarkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1

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 megnyílna a mód a minőségi kosárlabda utánpótlás-fejlesztés pannonhalmi
megteremtéséhez.
Maga a csarnok nem csak a pannonhalmi diáksportéletet támogatná, de egyben teret adhatna a régió más egyesületeinek is a szakmai fejlődéshez, illetve akár korosztályos
tornák rendezésére is helyszínül szolgálhat. ennek keretében együttműködési megállapodást kötöttünk a Soproni Sportiskola Sportegyesülettel, akikkel közös tornák,
edzőtáborok és más szakmai együttműködés lehetőségéről állapodtunk meg. A Pannonhalmi Főapátság által biztosított háttér infrastruktúra továbbá akár nemzetközi
felkészülési tornák igényeit is maradéktalanul ki tudná 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
A beruházás - jelen kérelemben érintett - első ütemének (alagút nélküli) becsült költségvetése nettó 495 millió Ft (részletes költségvetést lásd csatolva), és egyben ez lenne
a támogatás alapja is, ugyanis az Alapítvány a létesítmény működtetéséből fakadóan a beruházás áfáját vissza tudja igényelni.
A beruházás finanszírozását 30% önerőből és 70% támogatásból kívánjuk fedezni. A 30% önerő rendelkezésre bocsátásáról mellékelten csatoltuk a Magyar Bencés
Kongregáció - Pannonhalmi Főapátság („Főapátság”) erre irányuló visszavonhatatlan szándéknyilatkozatát. A 70% támogatás előfinanszírozására pedig pénzintézeti hitelt
kívánunk felvenni, ennek biztosítéka lenne egyrészt a Szövetség letéti számlájára összegyűjtött társasági adó támogatások összege, másrészt a Főapátság által nyújtott
kezességvállalás, amelyről szóló szándéknyilatkozatot szintén kérelmünkhöz csatoltunk.
A létesítmény a bevezetőben említett környezettudatos megoldásoknak köszönhetően a szokásosnál jóval alacsonyabb működési költséggel fog tudni üzemelni, továbbá az
energiahatékonyságot segítik a tetőszerkezeten elhelyezett napkollektorok is. Számításaink szerint a létesítmény éves működési költsége nettó 16,9 millió Ft lesz (részletes
működési tervet lásd csatolva), míg a létesítmény hasznosításából éves szinten ugyanezt a nagyságrendet tervezzük megszerezni. Amennyiben a hasznosítás bevételei a
működtetés költségeit mégsem fedezik, úgy a hiányt az Alapítvány a saját forrásaiból fogja finanszírozni, amelynek pénzügyi fedezetére a Pannonhalmi Főapátság által
időről időre rendelkezésre bocsátott pénzügyi adomány fog szolgálni.
4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Tornacsarnok beruházás folytatása, Lásd 2012/13-as évadnál írtak
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Tornacsarnok beruházás folytatása, Lásd 2012/13-as évadnál írtak
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
Tornacsarnok beruházás folytatása, Lásd 2012/13-as évadnál írtak
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Tornacsarnok beruházás folytatása, Lásd 2012/13-as évadnál írtak
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Tornacsarnok beruházás folytatása, Lásd 2012/13-as évadnál írtak
4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Tornacsarnok beruházás folytatása, Lásd 2012/13-as évadnál írtak
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Tornacsarnok beruházás folytatása, Lásd 2012/13-as évadnál írtak
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
Tornacsarnok beruházás folytatása, Lásd 2012/13-as évadnál írtak
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Tornacsarnok beruházás folytatása, Lásd 2012/13-as évadnál írtak
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Tornacsarnok beruházás folytatása, Lásd 2012/13-as évadnál írtak
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

2012.04.29. 15:43

Pályázat

6 / 21

http://kosarkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1

Ügyiratszám : be/SFP-1101/2012
5

Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő
járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)
Támogatási
időszak

6

Támogatott pozíció(k) megnevezése

Új? Végzettség Adózás
módja

Havi
munka
óra

Kif. hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Összegzés:

0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.
6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
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Ügyiratszám : be/SFP-1101/2012
7 8

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)
Támogatási
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás/felújítás
indoka, célja

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Összegzés:

0 Ft
Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú
ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Támogatási 9
Tárgyi eszköz
Kategória beruházás/felújítás
időszak
megnevezése

Beruházás
helyszíne

Helyrajzi
szám

9090
Pannonhalma
Vár
Új tornacsarnok építése 1.

1132

9090
Pannonhalma
Vár
Új tornacsarnok építése -1.folytatás

1132

9090
Pannonhalma
Vár
Új tornacsarnok építése -1.befejezés

1132

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

2013-01-02

2014-08-31

2014-09-01

U.f.

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)

186 009 829 Ft

2013-01-02

2014-08-31

2014-09-01
258 832 641 Ft

2013-01-02

2014-08-31

2014-09-01
122 957 530 Ft

Összegzés:

567 800 000 Ft
Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

56 988 618 Ft

132 973 441 Ft

189 962 058 Ft

79 299 650 Ft

185 032 517 Ft

264 332 167 Ft

37 671 018 Ft

87 899 042 Ft

125 570 060 Ft

173 959 286 Ft

405 905 000 Ft

579 864 285 Ft

Összegzés:
összesen:

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

Igen

Nem
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Kérjük mutassa be, és indokolja a beruházás szükségességét:

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

Igen

Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját):
· 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.
7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.
8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint
9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI
10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
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Ügyiratszám : be/SFP-1101/2012
11

Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2012/13-es bajnoki évad
Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok
száma (Db)

U11

0

0

0

U12

0

0

0

U14

0

0

0

U16

0

0

0

U18

0

0

0

U20

0

0

0

U23

0

0

0

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok
száma (Db)

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

2013/14-es bajnoki évad
Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)
U11

0

0

0

U12

0

0

0

U14

0

0

0

U16

0

0

0

U18

0

0

0

U20

0

0

0

U23

0

0

0

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok
száma (Db)

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

2014/15-es bajnoki évad
Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)
U11

0

0

0

U12

0

0

0

U14

0

0

0

U16

0

0

0

U18

0

0

0

U20

0

0

0

U23

0

0

0

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFP-1101/2012
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése
Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése
Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel
(óra / hó)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves költség

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Évad Sportszakember
beosztása

Képesítés
1

2

Fogl.
kor.

Adózás
módja

3

H.ó.

4 Kif.
Hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen
(Ft)
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Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei
Jogcím

2012/13

2013/14

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8

Nevezési költségek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége

0 Ft

0 Ft

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

0 Ft

0 Ft

9

Összegzés:

0 Ft

összesen:

0 Ft

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012. és 2015. közötti időszakra (Ft)
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:
1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember
2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály
3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám
4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma
8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.
9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
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Ügyiratszám : be/SFP-1101/2012
14

A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés
típusa

Oktatók várható
személyi
költségei
(Ft)

Oktatók
várható utazási
és szállás
költségei (Ft)

Képzésben
Egyéb folyó
résztvevők várható költségek
utazási és szállás
(Ft)
költségei (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások (Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei (Ft)

Összesen

Összegzés:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban
Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek,
különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési
projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a
képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
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Ügyiratszám : be/SFP-1101/2012
Közreműködői költségek
Évad

Közreműködő által végzett feladat
leírása

Kapcsolódó
jogcím

Közreműködő
díjazása (Ft)

2 622 495 Ft

3 649 201 Ft

1 733 540 Ft
Összegzés:

8 005 236 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően
fordítandó összeg:

2012/13

1 329 734 Ft

2013/14

1 850 325 Ft

2014/15

878 990 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
Jogcím

2012/13-es bajnoki évad

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 952 229 Ft

5 499 526 Ft

2 612 530 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 952 229 Ft

5 499 526 Ft

2 612 530 Ft

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Összegzés:
összesen:
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Ügyiratszám : be/SFP-1101/2012
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK
Teljes szakember állomány

fő

0

0

0.0 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma

fő

0

0

0.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők
száma

fő

0

0

0.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

0

0

0.0 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

0

0

0.0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

1

2

100.0 %

70

700

900.0 %

140

220

57.1 %

Szabvány méretű kosárlabda pályák száma

0

1

0.0 %

Edzőpályák száma - nem szabvány méretű

3

5

66.7 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók
száma
fő

0

Egyéb indikátor:

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 Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév
%-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK
Korosztályos sportolók száma:
U11

Fő

0.0 %

U12

Fő

0.0 %

U14

Fő

0.0 %

U16

Fő

0.0 %

U18

Fő

0.0 %

U20

Fő

0.0 %

U23

Fő

0.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
0.0 %
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

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK
Korosztályos eredményesség változása:
U11

helyezés

0.0 %

U12

helyezés

0.0 %

U14

helyezés

0.0 %

U16

helyezés

0.0 %

U18

helyezés

0.0 %

U20

helyezés

0.0 %

U23

helyezés

0.0 %

Nézőszám

Fő

0.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
0.0 %
0.0 %
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Ügyiratszám : be/SFP-1101/2012

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, 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, 16. § (2) 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

(helység), 2012 (év) 04

(hó) 29

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
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Ügyiratszám : be/SFP-1101/2012

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. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
a.

a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában
legalább 2 éve működik és;

b. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a
sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó
amatőr sportszervezet esetén a diák- és főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a
részvételre indulási jogot szerzett, vagy
c. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei
között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy
sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen
esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás –, és a sportszervezet az
országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság)
valamelyik osztályában, vagy a főiskolai-egyetemi sportszövetségek által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8.

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

9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott
jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában
megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a
Jóváhagyást végző szervezet és az Ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. 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;
13. 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;
14. amennyiben a 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

ca) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap, vagy
cb) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 16 %-ában és évente legalább 8 nap, vagy
cc) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6 nap
ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom,
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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.
15.
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;
16.

tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása
során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig;

17.

hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatában szereplő adatokat a szövetség nyilvántartsa, kezelje és jogszabályban meghatározott harmadik
személynek ellenőrzés céljából átadja.

Kelt: Pannonhalma

(helység), 2012 (év) 04

(hó) 29

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
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Ügyiratszám : be/SFP-1101/2012
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)
Nyilatkozatok (tudomásul vettem, hogy a Nyilatkozatok1, Nyilatkozatok2, Nyilatkozatok a mellékletekről és a Nyilatkozat az elektronikus számláról
nyilatkozatokat nyomtatás, aláírás után fel kell töltenem)
Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó 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 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.
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 kifejtését.
A beruházás finanszírozási terve és forrása
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

(helység), 2012 (év) 04

(hó) 29

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
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Ügyiratszám : be/SFP-1101/2012

Nyilatkozat
e-Számla befogadásáról Sportszervezet, Cég, egyéb szervezet részére

Sportszervezet neve:Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány
Sportszervezet rövidített neve: Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítvány
Adószám: 18535741-1-08
Számlázási cím: 9090 Pannonhalma Vár 1.
Kapcsolattartó neve: Barcza István
Kapcsolattartó telefonszáma: 06-30-475-1078
Értesítési e-mail cím, melyre a számla érkezéséről kap információt.: barcza@osb.hu

Tisztelt Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége!
Ezúton visszaigazolom, hogy a fent megadott cég befogadja a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által kiállított e-Számlákat.
Az e-Számlák törvényben előírt megőrzéséről gondoskodom.

Kelt: Pannonhalma

(helység), 2012 (év) 04

(hó) 29

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
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Ügyiratszám : be/SFP-1101/2012
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

35 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

10 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra
Jogcímek

Támogatás

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

Sportfejlesztési program
értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

132 973 441 Ft

56 988 618 Ft

189 962 059 Ft

131 124 754 Ft

56 196 323 Ft

187 321 077 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

Önrész

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúrafejlesztés
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Közreműködői költségek

3 952 229 Ft

0 Ft

3 952 229 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

132 973 441 Ft

56 988 618 Ft

189 962 059 Ft

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra
Jogcímek

Támogatás

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

Sportfejlesztési program
értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

185 032 517 Ft

79 299 650 Ft

264 332 167 Ft

182 460 069 Ft

78 197 173 Ft

260 657 242 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

Önrész

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúrafejlesztés
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Közreműködői költségek

5 499 526 Ft

0 Ft

5 499 526 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

185 032 517 Ft

79 299 650 Ft

264 332 167 Ft

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúrafejlesztés
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Támogatás

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

87 899 042 Ft

37 671 018 Ft

125 570 060 Ft

86 677 010 Ft

37 147 290 Ft

123 824 300 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Közreműködői költségek

2 612 530 Ft

0 Ft

2 612 530 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

87 899 042 Ft

37 671 018 Ft

125 570 060 Ft

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:
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Projekt költségvetése a 3 évadra összesen
Jogcímek

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúrafejlesztés
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Támogatás

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

405 905 000 Ft

173 959 286 Ft

579 864 286 Ft

400 261 833 Ft

171 540 786 Ft

571 802 619 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Közreműködői költségek

12 064 285 Ft

0 Ft

12 064 285 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

405 905 000 Ft

173 959 286 Ft

579 864 286 Ft

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:
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Ügyiratszám : be/SFP-1101/2012
Versenyeztetés költségei
Jogcím

2012/13

2013/14

2014/15

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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

0 Ft

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

0 Ft

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:
Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:
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