
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Pannonhalma Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Pannonhalma Sportegyesület

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  796

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei II. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19881351-1-08

Bankszámlaszám  59300247-10242735-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9090  Város  Pannonhalma

Közterület neve  Sporttelep  Közterület jellege  telep

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9099  Város  Pér

Közterület neve  Szent László  Közterület jellege  utca

Házszám  29  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 539 95 31  Fax  +36 96 559 006

Honlap  www.pannonhalma.hu  E-mail cím  balazs.baki72@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Baki Balázs

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 539 95 31  E-mail cím  balazs.baki72@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Horváth Emil +36 20 941 18 51 emil@sport-print.hu

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
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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 3,35 MFt 3,35 MFt 3,35 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1,1 MFt 1,1 MFt 1,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 6,3 MFt 6,855 MFt 6,967 MFt

Egyéb támogatás 0,5 MFt 1 MFt 1 MFt

Összesen 11,25 MFt 12,305 MFt 12,517 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,34 MFt 1,5 MFt 1,5 MFt

Anyagköltség 1,34 MFt 1,34 MFt 1,34 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1,65 MFt 1,5 MFt 1,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 6,8 MFt 7,89 MFt 8,11 MFt

Összesen 11,13 MFt 12,23 MFt 12,45 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 7,4 MFt 8,6 MFt 8,6 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,5 MFt 1,5 MFt 1,8 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)

2 538 297 Ft 50 766 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

11 630 888 Ft 232 618 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 5 611 301 Ft 112 226 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Pannonhalma Sportegyesület a 2015 évben tovább haladt a megkezdett fejlesztési irányvonalon, melynek alapja az infrastrukturális helyzet folyamatos fejlesztése
mellett a sportolói létszám növelése, a tömegsport igényeinek ellátása. Mindegyik területen folyamatos a fejlődés, köszönhetően a TAO rendszer által nyújtott
lehetőségeknek , valamint Pannonhalma Város Önkormányzata segítségének és a tagok folyamatos munkájának. Az előző támogatások létesítménybeli fejlesztései
minden évben megvalósultak, sporttelepünk évről évre kultúráltabb lehetőségeket biztosít a sportolni vágyók fiataloknak és idősebbeknek egyaránt. Sporttelepünk
fejlettsége a környékbeli települések fiataljainak tetszését is elnyerte, így egyre többen csatlakoznak hozzánk a szomszédos falvakból is. Ez a Bozsik korosztálytól a
megyei II. osztályban szereplő U19 és felnőtt csapatra is egyaránt igaz. Felvettük a kapcsolatot az apátsági gimnázium igazgatójával valamint az apátság gazdasági
vezetőjével. A pannonhalmi városi iskola is az apátság kezelésébe kerül. Megállapodást kötöttünk a két iskola diákjainak az egyesületünk életébe történő
integrálásáról(tovább növelve ezzel a létszámunkat) valamint a kölcsönös sportcélú együttműködésről. Terveink szerint az elkövetkezendő egy-két évben a most
benyújtott pályázat megvalósulása és az iskolákkal történt megállapodás következtében az előírt licence feltételeknek megfelelve megvalósíthatjuk a megyei 1.
osztályba való visszakerülést. Csapataink idén a Bozsik-Program keretében, U14-ben, U16ban(ez idényben Győrasszonyfán vegyesen a létszám miatt) illetve megyei
II-ben U19 és felnőtt csapatokkal szerepelnek. Rövid távú célunk, hogy a Pannonhalmi kistérségben központként működjön Sportegyesületünk.Terveink között
szerepel korábbi szakosztályok újraélesztése (női és férfi kézilabda), melyhez jó alapot jelent a fejlesztés. A településen működő civil
szervezeteknek,testvértelepüléseinknek is kiváló lehetőséget nyújt telepünk, melyet egyre nagyobb számban keresnek fel a sportolni, kikapcsolódni vágyó
gyermekek, felnőttek, idősek. 

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

A sporttelep épületét a megyei 1. osztály követelményeihez (MLSZ Licence)való felzárkózás miatt bővítettük ki az elmúlt évben, azonban az önerő behatároltsága
miatt nem tudtunk minden elvárt fejlesztést megcélozni és megvalósítani. A pályázott és megnyert támogatást feltöltöttük, a tervezett fejlesztést megvalósítottuk,
azonban ezek nem terjedtek ki a régi épület tetőfelújítására. Az eredeti épületrész tetőszerkezete mindenképpen felújításra szorul. A fedés rézsűs tetőn hullámpala,
amit cserépre kell cserélni megfelelő tetőszerkezettel, homogén tetősík kialakítással a többi épületrészhez. A rehabilitációs, masszőri és orvosi ellátás lehetővé tételét
két új helyiség kialakításával szeretnénk megvalósítani, mellyel még több funkciós lehet a sporttelep kiszolgáló épülete . Ezt a beruházást a régi épület fölé, a tető
kialakítással együtt szeretnénk megcsinálni. Az amatőr sportban sajnos túlságosan kevés lehetőség van arra, hogy a sportolást megfelelő szakmai
kezeléssel(masszőri, relaxációs, orvosi) segítsük, így a Pannonhalmi Járóbetegközpont stábjának közvetlen, hathatós segítségét is be tudnánk vonni heti, kétheti
rendszerességgel. A megnövekedett létszámunk miatt a sportorvosi vizsgálat megszervezése, kivitelezése is egyre bonyolultabb, így ennek helyi szinten tudnánk
megoldást találni. Mivel mindenki iskola és munka után érkezik sportolni, így sajnos gyakoriak azok a sérülések, panaszok, melyek ezen segítség bevonásával
megelőzhetőek vagy gyorsabban kezelhetőek lennének. A fűtési és villamos rendszerünk rendszerünk is felújítást igényel, napelemes megoldás kialakítását
tervezzük. A füves első számú pályánk minőségének javítására már többször költöttünk jelentősebb összeget, állagának megóvása érdekében szeretnénk bekeríteni.
A gyepszőnyeg locsolása csak kézi és mobil szórófejes módon megoldott, szeretnénk ezt a tevékenységet is automatizálni. Mindegyik beruházás a folyamatosan
igénybevett pályánk minőségének szinten tartását ,javítását szolgálja. Mivel edzőpályánk belátható időn belül egyéb beruházás miatt megszűnik, szabad területünk
nincs,így az apatsági együttműködés keretében a régi arborétum melletti füves pálya helyén szeretnénk új, modern épített pályát létrehozni. Az utánpótlás
létszámának növelésében is rendkívül fontos befolyásoló tényező a pályák száma, minősége. Amennyiben a Támogatási összeg a rendelkezésünkre fog állni, a
beruházás tervezett megvalósulási időtartama 2017.01.01.-2017.06.30. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Mindegyik fejlesztés a következő év első nyolc hónapjában valósul meg. Mivel a telepünkön a sportélet február elejétől november végéig folyamatos, így a munkákat
ezt figyelembe véve kell tervbe venni és elvégezni. A legtöbb munka az időjárás függvényében kezdődhet, a kivitelezésben a földmunkákat igénylő beruházások
indítását a fagyott talaj befolyásolhatja. Ennek következtében a januári kezdet sem elképzelhetetlen, de kedvezőtlen esetben március elejére is tolódhat. Ezt
figyelembe véve a tervezett befejezések is tolódhatnak, ezért számolunk a nyár végi befejezésekkel. új élőfüves pálya építése: 2017.02.01.-2017.06.30 sporttelepi
élőfüves pálya bekerítése: 2017.03.01.-2017.06.30. sporttelepi élőfüves pálya automata öntözőrendszer kiépítése: 2017.06.15.-2017.07.30. sporttelepi élőfüves pálya
edzőszintű világítás korszerűsítés, kiépítés: 2017.03.01-2017.06.30. sporttelep épület napelemes rendszer kiépítés: 2017.05.01-2017.06.30. sporttelep épület
bővítés, tetőszerkezet építés:2017.02.01-2017.06.30. sportfelszerelések beszerzése:2017.01.01-2017.06.30. 

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

A pályázatban feltüntetett igényelt fejlesztések szoros összefüggésben állnak az eddig megpályázott és kivitelezett projektekkel. Lehetőségeinkhez mérten mindig a
folyamatos fejlődésre törekedünk, ebben az évben szeretnénk nagyobb volumenű fejlesztést megvalósítani, megteremtve ezzel a magasabb osztályba lépés
lehetőségét. A sporttelep régi épületének felújítása, bővítése az alapvető szükségletek kialakításától egészen a sportolás utáni kikapcsolódás lehetőségének
megvalósításáig szerepel a projektben. Ezzel elérjük azt a célt , ami a tömegsport és utánpótlásnevelés igazi értékeit szükséges és elégséges módon segíti. Az
ötéves gyermekektől egészen a nyugdíjas korosztály számára adunk kultúrált körülményeket, akár igazolt sportolóként, akár egy jóízű esti kocogáshoz az egészség
megőrzéséhez. A szakszövetség törekvéseivel azonosan a lehető legtöbb igazolt sportoló (és hobbi ) lehetőségeit tudjuk minőségi körülményekkel támogatni. Az
ingatlan és sporteszköz, sportszerkészlet folyamatos fejlesztése is ezen célt szolgálja. A Bozsik korosztályok támogatása kiemelten sikeres ezen fejlesztésekkel,
létszámunk növekedése ebben a korosztályban töretlen. A várkerti pálya építése a diákok folyamatos készülésének alap infrastrukturális eszköze, melynek
használata, könnyítést eredményez a sporttelep pályájának állag megóvásához is. Alkalmat ad sportköri rendezvényekre, utánpótlásnevelési feladatok és a vári
diákok egyesületünkbe történő könnyebb beillesztéséhez egyaránt. A program megvalósításával minden feltétel adott lesz az MLSZ utánpótlás képzési vonalát,-akár
kistérségi utánpótlásközpontként- előírásait követni. Természetesen a bajnokságokon kívüli, egyéb MLSZ rendezvények megrendezéséhez is helyszínül szolgálhat. 

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

Pannonhalma Város és a Pannonhalmi kistérség Győr-Moson-Sopron megye azon területei közé tartozik,ahol a megyeszékhely közelsége miatt csak a kellő
infrastrukturális háttérrel rendelkező sportszervezetek tudnak igazán eredményesen működni. A jól kiépített városi egyesületek sok fiatalt csábítanak, Pannonhalma
Város Önkormányzata az elmúlt években folyamatos munkával elérte, hogy havi szinten jelentősnek mondható társadalmi, kultúrális és sport programokkal várja a
környék lakosságát. A város vezetése és egyesületünk folyamatos együttműködésének alapján szeretnénk a városi programok helyszíneként is bevonni
sporttelepünket . A Pannonhalma Sportegyesületben arra törekszünk, hogy a városunk szűk környezetéből érkező(Győrság, Ravazd, Táp,
Tarjánpuszta,Écs,Pér,Nyalka, Pázmándfalu) sportolni vágyók Győrön kívül is megtalálják azt az egyesületet, ahol kultúrált körülmények között töltődhetnek
fel,sportolhatnak. Fontos előrelépésnek tartjuk a települési és apátsági iskolákkal elkezdődő szoros együttműködést, mely az elmúlt évek sikertelen próbálkozásai
után végre célba érnek, remélhetőleg óriási lökést adva ezzel a sportéletnek. Az együttműködés számos egyéb területen nyithat lehetőséget, hiszen az apátság
mindennapjaiban állandó elem a sport
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 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)

Sporteszköz edzőlabda db 40 7 990 Ft 319 600 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 7 19 990 Ft 139 930 Ft

Sporteszköz medicinlabda db 10 9 990 Ft 99 900 Ft

Sporteszköz bója csom 2 6 990 Ft 13 980 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 35 19 990 Ft 699 650 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra csom 1 190 000
Ft

190 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 100 1 490 Ft 149 000 Ft

Sportfelszerelés aláöltözet hosszú db 18 9 990 Ft 179 820 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 35 19 990 Ft 699 650 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 35 2 990 Ft 104 650 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 35 2 990 Ft 104 650 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 35 8 990 Ft 314 650 Ft

Sportfelszerelés jelölőmez db 10 1 990 Ft 19 900 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 35 12 990 Ft 454 650 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű pár 4 14 990 Ft 59 960 Ft

3 549 990 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

edzőlabda minőségi edzések lebonyolításához és mérkőzések előtti bemelegítéshez

mérkőzéslabda mérkőzésekhez

medicinlabda minőségi edzések lebonyolításához

bója minőségi edzések lebonyolításához

cipő élőfüves pályához az edzések és az évi 30-40 mérkőzés évente 1 párfutballcipőt minimum igényel játékosonként

mérkőzésgarnitúra mérkőzésekhez

sportszár edzéshez és mérkőzésekhez

aláöltözet hosszú edzéshez és mérkőzésekhez. A mérkőzés mezzel megegyező színű alá öltözet ki tudja váltani a hosszú ujjú mezt ezáltal
feliratozási költséget tudunk megtakarítani, illetve minden játékos szabadon eldöntheti, hogy milyen típusú mezben szeretne
játszani.

utazómelegítő Mérkőzésere, edzésre való utazáshoz

edző póló egységes megjelenés az edzéseken is, ami könnyíti az edzésmunkát is!

edző nadrág rövid egységes megjelenés az edzéseken is, ami könnyíti az edzésmunkát is!

sporttáska Mérkőzésere, edzésre valóutazáshoz
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2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

jelölőmez minőségi edzések lebonyolításához

edzőmelegítő egységes megjelenés az edzéseken is, ami könnyíti az edzésmunkát is!

kapuskesztyű alapvető igény a kapusoknak

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

2 462 148 Ft 25 383 Ft 50 766 Ft 2 538 297 Ft 1 087 842 Ft 3 600 756 Ft 3 626 139 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,

hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,

hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző bővítése 2017-01-01 2017-06-30 2017-08-01 4 687 792
Ft

Pálya-infrastr.
bőv.

öntözőrendszer kiépítése 2017-03-01 2017-06-30 2017-07-01 5 083 308
Ft

Biztonsági
beruházás

biztonsági kerítés
kapuval

2017-01-01 2017-06-30 2017-07-01 6 495 527
Ft

16 266 627
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

öltöző bővítése Az építéssel megvalósul a régi öltözőépület korszerűsítése, melynek keretében az orvosi, rehabilitációs, masszőri kezelések is
helyben elérhetők lesznek. Az új részben mellékhelyiség is kialakításra kerül,a mely a felső szinten szolgálja kimondottan az
egyesületi tagokat. Tetőszerkezetének kialakítását a napelemes rendszer kiépítéséhez igazítva oldjuk meg.

öntözőrendszer kiépítése Az automata rendszerű öntözőberendezéssel a pályánkon eddig használt kézi, mobil szórófejes, emberi erőforrás tekintetében is
nehézkesen megoldható vízellátását modernizáljuk. Automatizált rendszere akár mobiltelefonról is vezérelhető,nem
igényelállandó felügyeletet, mely eddig nagyon sok időt és anyagi ráfordítást igényelt.

biztonsági kerítés kapuval A kerítés építésével a pálya állagának megóvása, pályatartozékok és értékeink védelme könnyebben megoldható.
Biztosításunkbe bevonhatók lesznek kültéri értékeink is. A megyei licence igényelésének egyik fontos kritériuma a pálya
bekerítése. A mérkőzésre érkezők ellenőrzése, felügyelete is racionalizálódik.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző bővítése Öltöző 9090
Pannonhalma
Sporttelep
746/34

746/34 Egyéb

Pálya-infrastr.
bőv.

öntözőrendszer
kiépítése

Nagy f.p. 9090
Pannonhalma
Sporttelep
746/34

746/34 Egyéb

Biztonsági
beruházás

biztonsági
kerítés kapuval

Nagy f.p. 9090
Pannonhalma
Sporttelep
746/34

746/34 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

U7 élőfüves félpálya 3 óra 4

U9 élőfüves félpálya 3 óra 11
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2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

U11 élőfüves félpálya 3 óra 8

U13 élőfüves félpálya 3 óra 14

U14 élőfüves félpálya 3 óra 4

U19 élőfüves félpálya 3 óra 14

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

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

Nem

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

Nem

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 11 281 961 Ft 116 309 Ft 232 618 Ft 11 630 888 Ft 4 984 666
Ft

16 499 245 Ft 16 615 554 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U19 PANNONHALMA U19 13 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U14 PANNONHALMA SE U14 5 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP torna Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 4 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 11 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 14 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

be/SFPHPM01-11852/2016/MLSZ

2016-11-30 15:07 14 / 26



Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 55 19 990 Ft 1 099 450 Ft

Sportfelszerelés széldzseki db 20 5 990 Ft 119 800 Ft

Sportfelszerelés utazókabát db 35 15 990 Ft 559 650 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 6 190 000 Ft 1 140 000 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő pár 55 4 490 Ft 246 950 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 100 1 490 Ft 149 000 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő szett 20 14 900 Ft 298 000 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 20 7 990 Ft 159 800 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 12 19 990 Ft 239 880 Ft

Sporteszköz kapu 2x1 méter pár 2 149 990 Ft 299 980 Ft

Sporteszköz kapuháló 2x1 méter pár 2 19 990 Ft 39 980 Ft

Sporteszköz kapu 5x2 méter db 2 162 790 Ft 325 580 Ft

Sporteszköz kapuháló 5x2 méter pár 1 39 990 Ft 39 990 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 20 8 990 Ft 179 800 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 20 12 990 Ft 259 800 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű pár 12 14 990 Ft 179 880 Ft

Sportfelszerelés edző mez db 55 2 990 Ft 164 450 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 55 2 990 Ft 164 450 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 5 666 440 Ft
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 200 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 200 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

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

Összesen 6 066 440 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

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

5 442 962 Ft 56 113 Ft 112 226 Ft 5 611 301 Ft 623 478 Ft 6 178 666 Ft 6 234 779 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

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

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

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

50 766 Ft 50 766 Ft 25 383 Ft 76 149 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 232 618 Ft 232 618 Ft 116 309 Ft 348 927 Ft

Utánpótlás-nevelés 112 226 Ft 112 226 Ft 56 113 Ft 168 339 Ft

Összesen 395 610 Ft  593 415 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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Nyilatkozat 1

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, 2016. 11. 30.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Baki Balázs (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 az adatlapon feltüntetett 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. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Pannonhalma, 2016. 11. 30.
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Mellékletek

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

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

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

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Pannonhalma, 2016. 11. 30.
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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%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 13 744 109 Ft 141 692 Ft 283 384 Ft 14 169 185 Ft 6 072 508 Ft 20 100 001 Ft 20 241 693 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 462 148 Ft 25 383 Ft 50 766 Ft 2 538 297 Ft 1 087 842 Ft 3 600 756 Ft 3 626 139 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

11 281 961 Ft 116 309 Ft 232 618 Ft 11 630 888 Ft 4 984 666 Ft 16 499 245 Ft 16 615 554 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 442 962 Ft 56 113 Ft 112 226 Ft 5 611 301 Ft 623 478 Ft 6 178 666 Ft 6 234 779 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

Összesen 19 187 071 Ft 197 805 Ft 395 610 Ft 19 780 486 Ft 6 695 986 Ft 26 278 667 Ft 26 476 472 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (43 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)

alairas_minta_bbalazs_1461655625.pdf (Szerkesztés alatt, 234 Kb, 2016-04-26 09:27:05)
334292bbe5db5331bd0ae4ded541ba4d1e85f62f3835d16f9ed99603b42d477c

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

beruhazas_forras_phse_1461778501-2_1470916652.pdf (Hiánypótlás melléklet, 47 Kb, 2016-08-11 13:57:32)
fd8c546a155a083fa75a7ec4d472a79da8c1516d35720e38307e9a81389d818a

beruhazas_forras_phse_1461778501.pdf (Szerkesztés alatt, 47 Kb, 2016-04-27 19:35:01)
840a46a6d515cab2af45e638a1fdb925672c2143cb2a1bddcedb2c9e1bc7fc57

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

sportpalyahasznositasaesvarhato_1461776504.docx (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-04-27 19:01:44)
18bc2eea9afff740e019baf1c4bc2229584dcbd8c8b57be18a34b69156238823

ingatlanfejleszteshasznositasa_1461776514.docx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2016-04-27 19:01:54)
ecb3cd14c0cfc5fe35cf300f7363dab8abce7391cc852847f9eb750f38b4adf3

Egyéb dokumentumok

egyuttmukodesimegallapodas_1461835729.pdf (Szerkesztés alatt, 275 Kb, 2016-04-28 11:28:49)
c36a086ce94c602c1af08430148ae17637f32c8a4f565f6df15a7bdbe4c133c4

ph-oltozo-emeletraepitesfolytata_1470749784.pdf (Hiánypótlás melléklet, 263 Kb, 2016-08-09 15:36:24)
49d4e33f63ea1d0189d20fead98ffc38754d2bdfc97fb89a473317a9f893f291

ph-oltozo-emeletraepitesfolytata_1470749798.pdf (Hiánypótlás melléklet, 251 Kb, 2016-08-09 15:36:38)
8321f186bf33d6dded78d429cab39bda93340779fa04903ec279c8f47888bf35

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

kivonat_phse_1461580805.pdf (Szerkesztés alatt, 578 Kb, 2016-04-25 12:40:05) ddae22dbaef6b435a5cb959e697841b194aa97977b43e29654adc9486831c3b3

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

mlszigszolgdij_1461656053.pdf (Szerkesztés alatt, 108 Kb, 2016-04-26 09:34:13) 88fd89ac7eb6dbdbca3e4a1e707aef24eabfa955249777f7e173ae0ef24e61a3

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

00-s_pannonhalma_sportegyesulet_19_1461580835.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-25 12:40:35)
1977aa7c43d47ccad0f44c1369ebfe6c0df09db336d1f2c67b67a13e27c94648

0-s_pannonhalma_sportegyesulet_198_1461580856.pdf (Szerkesztés alatt, 371 Kb, 2016-04-25 12:40:56)
02682c16f4d4aac22fe17ae60f6b9a03dc8944544f04662218a4ffc032c6aee7

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

euihatigazolas_sporttelep1_1461919773.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2016-04-29 10:49:33)
5c8b3a0babff870892ded506693ba0e5876c908005bdb8aa05c7200ad3caa8ae

euihatiigazolas_sporttelep2_1461919786.pdf (Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2016-04-29 10:49:46)
9c72f9f287b2a8002c9cc34295f9e33dd7c6c54696b502b91c82c8ca54661d2a

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

apatsagtulajdonosihozzajarulas-1_1461835774.pdf (Szerkesztés alatt, 177 Kb, 2016-04-28 11:29:34)
e616dae53200681ced0bb0c0c1e3d17034094fa49b17b3cb9afbaae330371c55

igazolasphse.jp_1479125592.jpg (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2016-11-14 13:13:12) 2a4c2ad0410d4bb7b3fcd9380fede44d168e0ed7d04de1c5410744b1948ab299

tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1461755767.pdf (Szerkesztés alatt, 438 Kb, 2016-04-27 13:16:07)
da7393de671468698e8fc8279f69015a6dfbbe837fb356f2ae401fd15786d76a

igazolas_oltozo_1468826243.pdf (Hiánypótlás melléklet, 227 Kb, 2016-07-18 09:17:23)
9980a7d688de528904d9f5f2ba571a61485729ddf02e176fb02f07595995b12c

igazolas_sportpalya_1468826260.pdf (Hiánypótlás melléklet, 281 Kb, 2016-07-18 09:17:40)
8a438e08aa9c59a142b721c7e39b9371117971e36ccd17750f740f0dda0f071b

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

tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1461580898.pdf (Szerkesztés alatt, 438 Kb, 2016-04-25 12:41:38)
da7393de671468698e8fc8279f69015a6dfbbe837fb356f2ae401fd15786d76a

hozzajarulas_teritesmenteshasznala_1468826170.pdf (Hiánypótlás melléklet, 249 Kb, 2016-07-18 09:16:10)
53f4544097c4c888cb559f9a94135e1abef817009d4a3770692eb71ebe922c79

tulajdonosihozzajarulas_beruhazas_1468826188.pdf (Hiánypótlás melléklet, 230 Kb, 2016-07-18 09:16:28)
71b04175922d3f73b90aab5cbd21dfc124ddb81e7ae75c9f6b738cc7d574e07d

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

hitelestulajdonilapapatsag_1461748783.pdf (Szerkesztés alatt, 366 Kb, 2016-04-27 11:19:43)
98c722a444c9419d9551c45c977aa04b76fb886400773fbd4f5c37c6a3d9e0fe

pannonhalma746-34_1461749209.jpg (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2016-04-27 11:26:49)
e2115d1d3a11e451d38d365c6cb013641cd4d85fd55fd9a8ae989da7b214aecc
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e2115d1d3a11e451d38d365c6cb013641cd4d85fd55fd9a8ae989da7b214aecc

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

pannonhalmasearajanlattao2016_1470912628.pdf (Hiánypótlás melléklet, 238 Kb, 2016-08-11 12:50:28)
cabdb25d1b27a689c88d64963014d4b76492d674981b4178ff3a2661eb0ed349

tetohejazatcserekoltsegterv_1479317189.pdf (Kér. kieg. szerk., 645 Kb, 2016-11-16 18:26:29)
274ede2e280baf616a29edf2485e45018d3b3c194aff17caf92ebae93cce73d5

pannonhalmifocipalyaepulet_1461661800.xls (Szerkesztés alatt, 270 Kb, 2016-04-26 11:10:00)
79e3f192969a0da4de289997c95229db5094e0f5618c7e78658dcf819ed4fcf8

pannonhalmifocipalyakerites_1461661812.xls (Szerkesztés alatt, 241 Kb, 2016-04-26 11:10:12)
3d117c970598f0778acde2c05810433691ebd8b5cddeb9f10586fe600d51938d

pannonhalmisportpalyaontozorendsz_1461661825.pdf (Szerkesztés alatt, 568 Kb, 2016-04-26 11:10:25)
95d917e8ec3f00ad906b0bfbce5c8bea4d0e24f146e2cd4b8feee1064713f0cb

pannonhalmisportpalyavilagitas_1461661837.pdf (Szerkesztés alatt, 400 Kb, 2016-04-26 11:10:37)
5e9c1845eaeebd29bb0f63b622d562f6399a0bf2588225624e7707fa3b1d9bdb

k251monokristalyosarajanlat12kwp_1461755333.pdf (Szerkesztés alatt, 554 Kb, 2016-04-27 13:08:53)
1268ba6783ee5a2b352c779af7cd7d0c1df440ed8f597883974b05932ccbe8c1

hianyp_loland_1470743579.txt (Hiánypótlás melléklet, 0 B, 2016-08-09 13:52:59) e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

ajanlat_1sz_mellekletepalyaepites_1461653652.pdf (Szerkesztés alatt, 230 Kb, 2016-04-26 08:54:12)
ba8f4edf98eeb64fd4607ff57aaedd745adae2fb9c0f247c0b1932d1a0a31a74

ajanlat_phalma_2016_04_25palyaepit_1461653680.pdf (Szerkesztés alatt, 458 Kb, 2016-04-26 08:54:40)
a318b28277edbec75807fcf6b3076cb2d3ec0bc072475fda7e8f5c7696ac0184

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

phtetofelujitas-e-01alaprajz_1479238193.pdf (Kér. kieg. szerk., 135 Kb, 2016-11-15 20:29:53)
7b315ed3ab95f216c7a4631acecff94767d213b24fc6bb762ef794fc39be9b5c

phtetofelujitas-e-02homlokzato_1479238209.pdf (Kér. kieg. szerk., 115 Kb, 2016-11-15 20:30:09)
8db71d2f0b57db8805b3d5cc841175acec904f45db26a20d6e76893fa1063a0d

phtetofelujitas-e-03homlokzato_1479238217.pdf (Kér. kieg. szerk., 96 Kb, 2016-11-15 20:30:17)
8cc88b11fc412066d618a1d26c3c97b4e794927175df7db2ff1b49375e22d9a0

ajanlat_phalma_2016_04_25palyaepit_1461771999.pdf (Szerkesztés alatt, 458 Kb, 2016-04-27 17:46:39)
a318b28277edbec75807fcf6b3076cb2d3ec0bc072475fda7e8f5c7696ac0184

k251monokristalyosarajanlat12kwp_1461772018.pdf (Szerkesztés alatt, 554 Kb, 2016-04-27 17:46:58)
1268ba6783ee5a2b352c779af7cd7d0c1df440ed8f597883974b05932ccbe8c1

pannonhalmifocipalyaepulet_1461772224.xls (Szerkesztés alatt, 270 Kb, 2016-04-27 17:50:24)
c4855aabfd39deb1ed8f073cbdbc1737cf4a407d7d011f6a1c730ecdce3de975

pannonhalmifocipalyakerites_1461772235.xls (Szerkesztés alatt, 241 Kb, 2016-04-27 17:50:35)
29cbb306da4dc30f26b34ebe1c646279cabbe5d861afb4d4cff5604255c51d47

pannonhalmisportpalyaontozorendsz_1461772252.pdf (Szerkesztés alatt, 568 Kb, 2016-04-27 17:50:52)
95d917e8ec3f00ad906b0bfbce5c8bea4d0e24f146e2cd4b8feee1064713f0cb

pannonhalmisportpalyavilagitas_1461772265.pdf (Szerkesztés alatt, 400 Kb, 2016-04-27 17:51:05)
5e9c1845eaeebd29bb0f63b622d562f6399a0bf2588225624e7707fa3b1d9bdb
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