
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT 
POLGÁRMESTERE 

Készült a 2016.március 94 Képviselő-testületi ülésre! 
Készítette: Szekeres Kinga alpolgármesteri és sportreferens 

Tárgy: Javaslat a Kertvárosi Vívó Sport 
Egyesület elszámolásának elfogadására, 
valamint a kérelmének támogatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kertvárosi Vívó Sport Egyesület (székhely: 1162 Bp., Monoki u. 27., adószám: 18198829-
1-42, képviseli: Decsi István) kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, melyben Decsi 
Tamás válogatott kardvívó egyéni felkészüléséhez, versenyzéséhez kér támogatást. 

Decsi István mesteredző és Decsi Tamás kardvívó világbajnokunk vezetésével 2009 év elején 
kezdte el működését a Kertvárosi Vívó Sport Egyesület (továbbiakban: az Egyesület) a 
kerületben. Az azóta eltelt időszakban több száz kerületi gyermek ismerkedett meg a vívással, 
eredményeikkel pedig tovább öregbítették a kerület hímevét. 

Decsi Tamás, az Egyesület versenyzőjeként a világ élvonalába tartozik, emellett folyamatosan 
részt vesz a kerületi vívók oktatásában. Jelenleg az olimpiai kvalifikációban kijutó helyen áll, 
és eséllyel pályázik a rió-i olimpián való szereplésre is. A Képviselő-testület már évek óta 
támogatja az Egyesületen keresztül a sportolót. 

Az Egyesület elnöke a támogatási szerződés szerinti határidőben és módon benyújtotta a 
2015. évi támogatásról az elszámolást és csatolta hozzá az azt megalapozó számlákat. Az 
elszámolást és a beküldött számlákat a Költségvetési és Pénzügyi Iroda vezetője áttekintette, 
az elszámolást elfogadásra javasolja. 

Az Egyesület 2016. január hónaptól 12 hónapra kér támogatást Decsi Tamás 2016-os 
felkészülésének, versenyzésének költségeire, összesen 3.400.000,-Ft összegben, mely 
magában foglalja a bruttó bér és járulékai, a gépjármű használat, a felszerelés és a 
versenyeztetés költségeit is. 

Az Önkormányzat, ahogyan a tavalyi évben, úgy (várhatóan) idén is három sportolót (Módos 
Pétert, Decsi Tamást és Kiss Dánielt) fog támogatni a kiemelt sportolók keret terhére, az erre 
a célra elkülönített keretösszeg 9.000.000,- Ft. Javaslom, hogy - a tavalyi évhez hasonlóan - e 
három kiváló sportembert azonos összeggel támogassa az Önkormányzat, azaz 3.000.000,-
Ft/fő támogatás jusson egy főre, így Decsi Tamást is a kért támogatási összeghez képest 
kevesebbel támogassuk. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az elszámolást a 2015. évi támogatás 
felhasználásról, valamint támogassa az Egyesület kérelmét! 



Határozati javaslat I.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a Kertvárosi Vívó Sport Egyesületnek (székhely: 1162 
Bp., Monoki u. 27., adószám: 18198829-1-42, képviseli: Decsi 
István) 2015. évben nyújtott 2.833.333-, Ft önkormányzati 
támogatás felhasználásáról szóló elszámolását elfogadja. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról az érintettet értesítse. 

Határidő: 2016. március 3 1 . 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Határozati javaslat II. Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a Kertvárosi Vívó Sport Egyesületet (székhely: 1162 Bp., 
Monoki u. 27., adószám: 18198829-1-42, képviseli: Decsi István) 
3.000.000,- Ft-tal támogatja Decsi Tamás válogatott kardvívó 
egyéni felkészülésének, versenyzésének céljából. 

A támogatáshoz szükséges fedezetet az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 37/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete 
5. mellékletének „Kiemelt sportolók támogatása" sora biztosítja. 

Felkéri továbbá a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási 
szerződés aláírásra történő előkészítéséről és a kérelmezőt értesítse 
a határozatról. 

Határidő: 2016. április 11. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Budapest, 2016. február 24. 

Kovács Péter 
polgármester 

Láttam: 

icsin László 
jegyző 

Tárgyalásra illetékes Bizottság: Kulturális és Sport Bizottság 

Melléklet: 
1. sz.: Költségvetési és Pénzügyi Iroda vezetőjének levele 
2. sz.: Kertvárosi Vívó Sport Egyesület kérelme, benyújtott pályázata 
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BUDAPEST XVI. KERÜLETI 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI IRODA 

K O V Á C S P É T E R 
Polgármester 
részére 

Tárgy: Kertvárosi Vívó Sport Egyesület 
2015. évi támogatásának elszámolása 

Ikt.szám: 1/263/2016 

H E L Y B E N 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A 2015. évben a 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben megállapított „Kiemelt sportolók 

támogatása" keret terhére a Kertvárosi Vívó Sport Egyesület számára, Decsi Tamás válogatott kardvívó 

2016-os nyári olimpiai játékokra és azt megelőző világversenyekre való felkészülésének kiadásaira 

2.833.333,-Ft került átutalásra. 

A beküldött számlák pénzügyi elszámolását áttekintettem. 

A támogatás elszámolásával kapcsolatban mindent rendben találtam. 

Budapest, 2016. február 24. 

Tisztelettel: 

Nyíriné Kovács Ildikó 

irodavezető 

A támogatás elszámolását elfogadom: 

Kovács Péter 
Polgármester 

1163 Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: 401-1663 Fax: 401-1409 E-mail: nyiri@bpl6.hu 

mailto:nyiri@bpl6.hu


Kertvárosi Vívó Sport Egyesület 1162 Budapest, Monoki u. 27. 

B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . Kerü le t Polgármester i Hivata la 
K o v á c s Péter Po lgármes ter Ú r 

Tisztel t Po lgármes te r Ur! 

A Ker tváros i V í v ó Sport Egyesüle t ezúton is szeretné megköszönn i az Ö n k o r m á n y z a t n a k az 
e lmúl t évek j e l en tős támogatásá t és segí tségét abban , h o g y az egyesüle t töret lenül 
fej lődhessen, és ve rsenyző inkre mél tán büszkék lehessenek kerü le tünk lakosai . 

Azza l a kéréssel fordulok Önhöz , hogy a korábbi évek gyakor l a t ához hason lóan a 
továbbiakban is k iemel ten támogassa az egyesü le tünk mellet t a j e l en leg is felnőtt válogatot t 
Decs i T a m á s vi lágbajnok kardvívó felkészülését és versenyzését a 2016-os e sz t endőben is. 
T a m á s a k lubunk és kerüle tünk k iemelkedő versenyzője , aki ve rsenyzőkén t m á r 8. éve , 
mega laku lásunk óta öregbít i egyesüle tünk és kerü le tünk hírnevét hazai és nemze tköz i szinten 
egyaránt . Je len leg az ol impiai kval if ikációban kijutó helyen áll , és esél lyel pá lyáz ik a rió-i 
o l impián va ló szereplésre is . 

A sikeres fe lkészüléshez és e r edményes versenyzéshez az Ö n ö k t ámoga tása e lengedhete t len , 
ezért kérjük, h o g y t ámogassák az egyesüle ten keresztül Decsi T a m á s egyén i felkészülését és 
versenyzésé t a 2016 .01 .01 . -2016 .12 .31 . között i időszakban. 

A t ámoga tá s tervezet t felhasználása: 

Brut tó bér+járulékai 
Gép já rmű használa t 
Felszerelés 
Versenyez te tés 

min imá lbé r 

A 2016-os évre igényel t t ámoga tás összege : 3 .400.000 Ft 

A cé lk i tűzése ink megva lós í t á sához kél jük a fenti összeg biztosí tását az Önkormányza t tó l 
ve r senyzőnk támoga tásá ra . 

Budapes t , 201 ő.február. 15. Tisztelet te l : 

Decs i IstvárKjv-^ó ^ ^ ' ' r j 
K V S E eln^J?' 

11 v<vse I 



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 

ADATLAP 
kérelemhez/pályázathoz 

Kérelmező/pályázó szervezet neve, címe: 

Kertvárosi Vívó Sport Egyesület 
1162. Budapest, Monoki u.27 

Pályázat címe: 

Decsi Tamás felnőtt válogatott kardvívó 
„Kiemelt sportoló támogatása" 

Beküldendő: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Polgármestere 

1163 Budapest, Havashalom u. 43. 
címre 

Beküldési határidő: 

Az adatlap sokszorosíthatól 
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1.3 Az aláírásra jogosult képviselő neve, címe: Decsi István 
1162. Budapest,, Monoki u .27 

1.4 A szervezet adószáma: 18198829-1-42 

1.5 A szervezet és az aláírásra jogosuh képviselő elérhetősége (telefonszám, e-mail cím): 
+36 30 2920-178 idecsi55@gmail.com 

1.6 A szervezet pénzintézeti számlaszámai: Budapest Bank 
10102237-01384100-01003009 

1.7 Előző támogatási elszámolás benyújtásának dátuma: 2015.12.23 

1.8 Előző üzleti évre vonatkozó beszámoló letétbe helyezésének dátuma: 
2015.05.29. (2014.évi) 

2. A kérelem/pályázat célja: 
Decsi Tamás felnőtt válogatott férfi kardozó sportoló támogatása 2016.évben. 

Jelenleg még tart a riói olimpiára a kvalifikációs időszak, melyre kiemelten kell 
koncentrálni és készülni. 
Európa bajnokság és Világbajnokság is lesz az Olimpia előtt. Ezek is nagyon fontos 
versenyek. Minden erőt mozgósítani kell a versenyekre. 

3. A megvalósítandó cél érdekében folytatott tevékenység leírása: 
Rendszeres fizikai edzés mellett napi edzések, egyéni iskolázás, és asszózások. 

1. Kérelmező/pályázó szervezet adatai 

1.1 A szervezet megnevezése: Kertvárosi Vívó Sport Egyesület 

1.2 A szervezet székhelye: 1162. Budapest, Monoki u.27 

mailto:idecsi55@gmail.com


4. A programban résztvevők létszáma és életkoruk: Decsi Tamás 1 fő 

5. A program/pályázat tervezett megvalósítása: 

- kezdő időpont: 2016.01.01 

- befejező időpont: 2016.12.31 

6. A támogatási igény 

6.1. A program/pályázat megvalósításának teljes költségigénye: 

6.2. Megvalósításhoz meglévő saját forrás összege: 

6.3. Megvalósításhoz szükséges támogatási igény: 

6.4. Megvalósításhoz szükséges egyéb forrás: 

7. 

4965000,Ft 

3400000Ft 

1565000Ft 

A program/pályázat költségvetés-tervezete:* Bevétel: Kiadás: 

- Személyi jellegű: minimál bér (129000,-Ft) 

gk.költségtérítés 

1548000 

1000000 

- Járulékok: 417960 

- D o l o g i jellegű: 2000000 



- Felhalmozási jellegű: 

Összesen: 4 9 6 5 0 0 0 

• A kérelem/pályázat tárgyától függő részletességgel töltendő ki! 
8. Az ADATLAPHOZ a következő mellékleteket kell csatolni: 

1 .sz. melléklet A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 
szóló NYILATKOZAT 
2 .SZ. melléklet Átláthatósági nyilatkozat 
3 .SZ. melléklet Rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének teljesüléséről, valamint a 
kérelmező/pályázó támogatásra vonatkozó adólevonási jogáról szóló NYILATKOZAT 
(Központosított illetmény-számfejtési rendszer alá tartozó költségvetési szerv esetében nem kell 
csatolni.) 

Az Adatlaphoz csatolni kell továbbá**: 
• A kérelmező/pályázó nevében aláírásra jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírás 

mintája. 
• A létesítő okiratát vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratát. 

** A benyújtandó dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény 
benyújtásától számított 30 napnál régebbi. 
(Önkormányzati köhségvetési intézmény esetén nem kell benyújtani.) 

Figyelmeztetés: Amennyiben a kérelmező/pályázó a kérelméhez/pályázatához nem csatolja a 
felsorolt, összes mellékletet és a hiányt hiánypótlásra való felszólításra sem pótolja, a polgármester 
a kérelmet/pályázatot elutasítja. 

Alulírott nyilatkozom, hogy rendezetlen köztartozásom (NAV, önkormányzat, stb.) nincs. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a támogatást nem a megjelölt célra fordítom, illetve 
nem a megjelölt módon, vagy határidőben számolok el a kapott támogatással, úgy a 
támogatás összege az államháztartásról szóló 201L évi CXCV. törvény szerint a mindenkor 
érvényes kamatokkal együtt visszafizetendő. 

Tudomásul veszem, hogy a támogatás csak a to^ífévben és'csak a pályázatban/kérelemben 
megfogalmazott tevékenységre használható fel, továbbá az elnyert támogatással és a vállalt 
önrésszel a határidőn belül köteles vagyok elszámolni, a tevékenység megvalósulásáról tömör 
írásos beszámolót készíteni. Az elszámolási határidő be nem tartása a következő évi 
önkormányzati támogatás megvonását vonja maga után. 

Vállalom, hogy a nyilvánosság előtt megjelenő eseményeken, valamint annak 
eredményeképpen létrejövő elektronikus vagy nyomtatott kiadványokon a Budapest Főváros 
XVI. kerületi Önkormányzat megnevezésével a nyilvánosság tudomására hozom az 
önkormányzati támogatás tényét. 

Vállalom, hogy a bizottsági támogatással megrendezésre kerülő program pontos időpontjáról 
és helyszínéről a Budapest Főváros XVL kerületi Önkormányzatot a program ko 
megvalósulását megelőző 1 héttel tájékoztatom. 



Alulírott nyilatkozom, hogy a 2015 év október hó 15. napján kiállított és az Önkormányzat 
részére 2015 év október hó 15. napján támogatási igény céljából rendelkezésre bocsátott és az 
Önkormányzat részéről elfogadott aláírási címpéldány okiratban foglalt adatok nem 
változtak. 
Alulírott nyilatkozom, hogy a 2008. év december hó 15. napján kiállított és az Önkormányzat 
részére 2009 év február hó napján támogatási igény céljából rendelkezésre bocsátott és az 
Önkormányzat részéről elfogadott létesítő okiratban foglalt adatok nem változtak. 

P.H. 

Dátum: 2016. február 17. 
kérelmező/pályázó aláírása 



NYILATKOZAT 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összefér
hetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

A Támogatott neve: Kertvárosi Vívó Sport Egyesület 

Természetes személy lakcíme: 
Születési helye, ideje: 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 

Egyéb szervezet esetén széidielye: 1162. Budapest, Monoki u.27 
Képviselőjének neve: Decsi István 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 01 OO/Pk.60878/2008 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Fővárosi Bíróság 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyúj
tott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
1. nem áll fenn vagy ^ 
2. fennáll az ...pont alapján 

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
L nem áll fenn vagy J 
2. fennáll az ...pont alapján 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény'leírása: 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

Kelt:Budapest, 2016. február 17. 

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban "̂ î2I_ií:_£L>^ 
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-cj pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti 
egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az 
egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 
J) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy 
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 
fi) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlainenti vagy helyi önkormányzati választáson, 
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették. 
8. § ( 1 ) Ha a pályázó 
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az 
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesillet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körül
ménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 



Átláthatósági nyilatkozat 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről 

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek 
Alulírott, (név) (székliely). .(adószám) töivényes képviselője 
nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § 
(1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés La) pontja szerint [a megfelelő aláhúzandó] 

a) az állam, 
b) a költségvetési szerv, 
c) a köztestület, 
d) a helyi önkormányzat, 
e) a nemzetiségi önkormányzat, 
f) a társulás, 
g) az egyházi jogi személy, 
h) az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 
100%-os részesedéssel rendelkezik, 
i) a nemzetközi szervezet 
j) a külföldi állam, ; 
k) a külföldi helyhatóság, 
I) a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az 
m) Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett 
nyilvánosan működő részvénytársaság, 

ezért átlátható szervezetnek minősül. 

H . Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezetek 

I. Alulírott, (név), mint a 
, (cégnév) 

(székhely) (adószám) törvényes 
képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 

a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő féltételeknek: 
aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban 
nvílatkozom. és 

ab)[a megfelelő aláhúzandó], 

• az Európai Unió tagállamában, 
• az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, 

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, 
• olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 

szóló egyezménye van 
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és ez az ország: [ország megnevezése] , és 
ac)nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 
társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom és 
ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében 
az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom. 

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes 
személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*: 

Srsz. Tényleges tulajdonos Születési hely és idő Anyja neve 
Részesedés 
mértéke %-ban 

3. Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről**: 

Amennyiben a Támogatott nem magyarországi székhelyű, és üzletvezetésének helye külföldön van, és 
székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, 
amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a 
pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott 
államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint 
kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint 
(amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését): 

adóév Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban 
termelő, feldolgozó, 
mezőgazdasági, szolgáltató, 
befektetői, valamint 
kereskedelmi tevékenységéből 
származó bevételének aránya az 
összes bevételhez képest 

(pályázat 
benyújtásának éve) 

-

(utolsó lezárt 
adóév) 

Amennyiben a Támogatott magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság. 

6/2 



4. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal 
bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
átláthatóságáról 

4.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal 
(továbbiakban: részesedés mértéke) bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet(ek) és adóilletőségük: 

Srsz. Gazdálkodó szervezet neve Szeivezet adószáma Részesedés 
mértéke %-
ban 

Adóilletősége 

4.2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi 

Srsz. Gazdálkodó szervezet neve Tényleges 
tulajdonos(ok) 

Születési hely^és 
idő 

Anyja neve Részesedés 
mértéke 
%-ban 

4.3. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társasági** minősítése 

Amennyiben a 4 .1 . pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió 
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos 
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől 
kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt 
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett 
termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből 
származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó 
szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését): 

adóév Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 
befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó bevételének 
aránya az összes bevételhez képest 

(pályázat 
benyújtásának 
éve) 

(utolsó lezárt 
adóév) 

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság. 
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III. Civil szervezetek, vízitársulatok 

1. Alulírott, Decsi lstván,mint 
a Kertvárosi Vívó Sport Egyesület 1162. Budapest, Monoki u.27.18198829-1-42 
törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 

a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői: 

Srsz. Vezető tisztségviselő Születési hely és 
idő 

Anyja neve 

1 Decsi István BD.1955.06.22 Rózsa Erzsébet 

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi 
szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel: 

Srsz. Vezető tisztségviselő Szervezet neve Szervezet 
adószáma 

Részesedés 
mértéke %-
ban 

c) A b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz 

ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelvről a 2. pontban nyilatkozom. 
cb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, amelyről a 3. pontban 
nyilatkozom. 
cc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 
külföldi 
társaságnak**, amelvről a 3. pontban nyilatkozom. 
cd)a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az ca), cb) és 
ccj alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom. 
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2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

A b ) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes 
személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*: 

Srsz. Gazdálkodó szervezet 
neve 

Tényleges 
tulajdonos 

Születési hely és idő Anyja neve Részesedés 
mértéke %-
ban 

3. Nyilatkozat a b) pont szerinti szervezet átláthatóságáról 

3.1. A b) pont szerinti szervezet(ek) adóilletősége 

Srsz. Gazdálkodó szervezet neve Szervezet adószáma Részesedés 
mértéke %-
ban 

Adóilletősége 

3.2. A b) szerinti szervezetek ellenőrzött külföldi társasági** minősítése 

Amennyiben a 3.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió 
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos 
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja 
meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az 
adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, 
valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak 
szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését): 

adóév Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban 
termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 
szolgáltató, befektetői, valamint 
kereskedelmi tevékenységéből 
származó bevételének aránya az 
összes bevételhez képest 

(pályázat 
benyújtásának 
éve) 

(utolsó lezárt 
adóév) 
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4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több 
mint 25%-OS tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, 
amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető tisztségviselői 25%-ot meghaladó részesedéssel 
rendelkeznek 

Srsz. Gazdálkodó 
szervezet 
neve 

Adószám Részesedés 
mértéke %-
ban 

Adóilletősége tényleges 
tulajdonos(ok) 

tényleges tulajdonos 
születési helye és ideié 

Amennyiben a fenti táblázatban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió 
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos 
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az 
utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által 
együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 
mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány 
százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb 
táblázat kitöltését): 

adóév Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban 
termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 

szolgáltató, befektetői, valamint 
kereskedelmi tevékenységéből 

származó bevételének aránya az 
összes bevételhez képest 

(pályázat 
benyújtásának 
éve) 

(utolsó lezárt 
adóév) 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti 
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére). 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 

A fent megadott adatokban bekövetkező változást 8 napon belül, az új adatokra vonatkozó nyilatkozat 
megküldésével jelzem. 

Kelt, Budapest, 2016.február 17. 

törvényes képviselő ^eve 

Q. 
cégszerű aláírás 

A * és ** jelölt fogalmak ma^arázatát a kitöltési segédlet tartalmazza. 
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N Y I L A T K O Z A T 

A támogatást igénylő adatai: ^ 

név: Kertvárosi Vívó Sport Egyesület 
székhely: 1162. Budapest, Monoki u.27 
képviselő neve: Decsi István 
nyilvántartási szám: 01-02-0013235 
nyilvántartást vezető szerv neve: Fővárosi Törvényszék 
adószám: 18198829-1-42 
bankszámlaszám és számlavezető pénzintézet:Budapest Bank 10102237-01384100-01003009 

Alulírott, Decsi István, mint a támogatást igénylő szervezet képviseletére jogosult személy a támogatást 
igénylő szervezet nevében az alábbiakról nyilatkozom: 

1*. az általam képviselt szervezet megfelel az Áht. 50. § (1) a) pontjában a rendezett munkaügyi 
kapcsolatok vonatkozásában meghatározott feltételeknek, valamint az Áht. 50. § (l) bekezdése szerint 
vizsgálandó jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet adatait rendelkezésre bocsátja. 

VAGY 
az általam képviselt szervezet vonatkozásában az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye - munkavállaló foglalkoztatásának hiányában - nem 
értelmezhető; 

VAGY : 

az általam képviselt szervezetre Magyarországon történő foglalkoztatás hiányában az Áht. 50. § (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye nem terjed ki; 

2*. a támogatási igényben foglalt cél tekintetében az általam képvis&lt szervezetet 
adólevonási jog megilleti, illetve az adóterhet másra áthárítja; 

VAGY 

adólevonási jog nem illeti meg, és az adóterhet másra nem hárítja át,-

* A megfelelő rész aláhúzandó 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel. 

Kelt, Budapest, 2016. február 17. 



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY 

Alulírott Decsi István Sándor (anyja neve: Rózsa Erzsébet) 1162 Budapest, Monoki utca 
27. szám alatti lakos, mint a Kertvárosi Vívó Sport Egyesület (1162 Budapest, Monoki 
utca 27.) képviselője (elnök) a egyesületet akként jegyezem, hogy a egyesület előírt 
előnyomott, illetőleg nyomtatott neve alá a nevemet - az Egyesület bankszámlája feletti 
rendelkezési jog kivételével - önállóan az alábbiak szerint írom.-

Dr. Nagy Marianna 
közjegyző 

1165 Budapest 
Veres Péter út 105-107.1/107. 

Tel.: 402-1342 
Fax.: 402-1341 

Ügyszám: 11086/H/699/2015. 

Alulírott doktor Szabó Edit közjegyző-helyettes, mint doktor Nagy Marianna budapesti 
közjegyző helyettese tanúsítom, hogy Decsi István Sándor (született: Budapest, 1955. 
június 22., anyja neve: Rózsa Erzsébet) 1162 Budapest, Monoki utca 27. szám alatti lakos, 
magyar állampolgár, aki személyazonosságát a 933048JA számú személyazonosító 
igazolványával, lakcímét a 687125 SL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal 
igazolta, a fenti aláírási címpéldányt előttem saját kezűleg írta alá. 
Az ügyfél tudomásul vette a közjegyző-helyettes tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. 
évi XLI. törvény 122. § (2) - (10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-
line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről. 
Kelt Budapesten, 2015. (Kettőezer-tizenötödik) év október hó 15. (tizenötödik) napján. 

Dr. Sza^0M 
közjegy:;^|r|Lef-

te' 



A szervezet alapadatai 
Szervezet nyilvántartási 
száma 

Megnevezés 

Rövidített név 

Idegen nyelvű elnevezés 

Székhely ország 

Szervezet székhelye 

Szervezet típusa 

Állapot 

Eljáró bíróság neve 

Ügyszám 

Bírósági határozat száma 

Jogerőre emelkedésének 
időpontja 

Bejegyzés típus 

Bejegyzés dátuma 

Régi nyilvántartási szám 
formátum 

Létesítő okirat kelte 

Egyesület formája 

Cél szerinti besorolása 

Folyamatban lévő eljárás 
típusa 

Folyamatban lévő eljárás 
kezdete 
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