
B U D A P E S T F Ő V Á R O S X V I . K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á Y Z A T 
P O L G Á R M E S T E R E 

Készült a Képviselő-testület 2016. május 11-i ülésére 
Készítette: Szekeres Kinga alpolgármesteri és sportreferens 

Tárgy: Javaslat az Atlétikai Reménységekért 
Alapítvány elszámolásának 
elfogadására, valamint kérelmének 
támogatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Atlétikai Reménységekért Alapítvány (székhely: 1165 Budapest, Mészáros József utca 4., 
adószám: 18076530-1-42, képviseli: Adorján István, továbbiakban: Alapítvány) kérelemmel 
fordult Önkormányzatunkhoz, melyben kéri Kiss Dániel válogatott atléta számára a 2016-os 
Rio de Janeiro-ban megrendezendő nyári olimpiai játékokra és az azt megelőző 
világversenyekre való nyugodt felkészüléshez szükséges feltételek biztosítását. 

Kiss Dániel világversenyekre való felkészülését 2007-től az Alapítványon keresztül támogatja 
a Képviselő-testület. Az Alapítvány a 2015. évi támogatást Kiss Dániel éves bérköltségére, 
Erzsébet utalvány és gépjármű használat költségeire fordította. 

Az Alapítvány kuratóriumi 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. 

A 2016-os nyári versenyszezonban két fő világverseny lesz, az amszterdami Európa
bajnokságjúl ius elején és az augusztusban megrendezésre kerülő riói olimpia. Kiss Dániel fő 
célja a mihamarabbi olimpiai szint megszerzése, de az Európa-bajnokság is kiemelt szerepet 
kap a felkészülésében, ami remek főpróbája az olimpiának. 

Az Alapítvány 2016. április hónaptól 12 hónapra kér támogatást Kiss Dániel egyéni 
felkészülésére és versenyzésére, összesen 2.910.492 Ft összegben, mely magában foglalja 
Kiss Dániel éves bérköltségét, valamint az étkezési utalvány, a gépjármű használat, a 
felszerelések és a versenyeztetés költségeit is. 

Az Önkormányzat, ahogyan a tavalyi évben, úgy idén is három sportolót (Módos Pétert, Decsi 
Tamást és Kiss Dánielt) támogat a kiemelt sportolók keret terhére, az erre a célra elkülönített 
keretösszeg 9.000.000,- Ft. Javaslom, hogy e három kiváló sportembert azonos összeggel 
támogassa az Önkormányzat, azaz 9.000.000 3 = 3.000.000,- Ft/fő támogatás jusson egy 
főre, így Kiss Dánielt is 3.000.000,- Ft-tal támogassuk. 

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



Határozati javaslat I.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete az Atlétikai Reménységekért Alapítványnak (székhely: 
1165 Bp., Mészáros József u. 4., adószám: 18076530-1-42, 
képviseli: Adorján 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. május 3 1 . 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Határozati javaslat H.: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete az Atlétikai Reménységekért Alapítvány (székhely: 1165 
Bp., Mészáros József u. 4., adószám: 18076530-1-42, képviseli: 
Adorján István) 3.000.000,- Ft-tal támogatja Kiss Dániel 
válogatott atléta 2016-os nyári olimpiai játékokra és azt megelőző 
világversenyekre való félkészülésének 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. június 3. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Budapest, 2016. április 27. 

Kovács Péter 
polgármester 

Láttam: 

Ancsin László 
jegyző 

Tárgyalásra illetékes Bizottság: Kulturális és Sport Bizottság 

Melléklet: 
1. sz.: Költségvetési és Pénzügyi Iroda vezetőjének levele 
2. sz.: Atlétikai Reménységekért Alapítvány kérelme 
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BUDAPEST XVI. KERÜLETI 

POLGÁRMESTERI fflVATAL 

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI IRODA 

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

Tárgy: Atlétikai Reménységekért Alapítvány 
2015. évi támogatásának elszámolása 

Ikt.szám: 1/15290/2016 

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 az Atlétikai Reménységekért Alapítvány számára, Kiss Dániel válogatott atléta 

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. április 26. 

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
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„ATLÉTIKAI REMÉNYSÉGEKÉRT 

ALAPÍTVÁNT' 

Alapítvány székhelye: 
1165 Budapest, Mészáros József u. 4. 
Telefon: 407-4020 
Adószám: 18076530-1-42 
Számlaszám: 11716008-20139816 
Web: www.ikarusatletika.hu 

Budapest Főváros XVI. kerület 
Polgármesteri Hivatala 
1163 Budapest, Havashalom u. 43 . 

Kovács Péter polgármester úrnak 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Hivatkozva Kiss Dániel válogatott atlétánk támogatásával kapcsolatos levelünkre (2007. 
február 15) kérjük, hogy 2016. március hónaptól folytatólagosan,- a tavalyi évekhez 
hasonlóan- az Atlétika Reménységekért Alapítványon (továbbiakban: Alapítvány) keresztül a 
támogatás nyújtását. 
A Támogatás célja Kiss Dániel válogatott atlétánk számára a 2016-os Rio de Janeiro-ban 
megrendezendő nyári olimpiai játékokra és azt megelőző világversenyekre való nyugodt 
felkészüléshez szükséges feltételek biztosítása. 

A Kulturális és Sport Bizottság 2007-től támogatja Kiss Dániel világversenyekre való 
felkészülését az Atlétikai Reménységekért Alapítványon keresztül. 
A támogatást Kiss Dániel éves bérköltségére, étkezési utalvány és gépkocsi használat 
költségeire fordította/fordítja az alapítvány. 

A támogatási szerződés időszakát átfogó, ifj. Tomhauser István által elkészített szakmai 
értékelés és a 2016-os évre vonatkozó szakmai program leírása: 

Kiss Dániel 2015. évi eredményei, valamint a 2016. évi célkitűzések illeszkedése a 2016-os 
olimpiai felkészülési folyamatba 

A tavalyi 2015-ös versenyév végével utolsó szakaszához érkezett Kiss Dániel olimpiai 
felkészülése. 
A 2015-ös év két legfontosabb célversenye a fedett pályás Európa-bajnokság és a szabadtéri 
világbajnokság volt. Ez előbbi nevezési szintjét teljesítve részt vett a prágai 
kontinensviadalon, fedett pályás 7,77mp-es ideje és állapota megfelelő kiinduló alapot 
biztosított a szabadtéri felkészüléshez. A szabadtéri versenyek előtti időszakot folyamatos jó 
felkészülés jel lemezte, de egy korai versenyen való sérülése, és ennek folyamatos kiújulása 
meghiúsította az egész nyári versenyszezonban való speciális felkészülést és versenyzést. 
Ezt követően komoly edzésmunkát végzett az ősz folyamán, és örvendetes módon 
folyamatosan, sérülés nélkül tudott készülni. 
Idén februárban fedett pályán, 60m-es gátfutásban 7,84mp-es időt ért el, ami elmaradt a fedett 
pályás világbajnokság nevezési szintjétől. 
A 2016-os nyári versenyszezonban két fő világverseny van,az amszterdami Európa-bajnokság 
júl ius elején és az augusztusban megrendezésre kerülő riói Olimpia. / ^ S t A T ^ 

http://www.ikarusatletika.hu


Mihamarabbi oHmpiai szint megszerzése a fö cél, de az Európa-bajnokság is kiemelt szerepet 
kap a felkészülésében, ami remek főpróbája az Olimpiának. 
Bízunk abban, hogy Kiss Dániel eddigi eredményeihez méltó teljesítménnyel fogja zárni az 
idei versenyévet, olyan teljesítményre lesz képes, amely potenciális esélyt ad számára, hogy 
2016-ban teljesítse az olimpiai szintet, és ott lesz a 3. olimpiáján is Rióban. 

Kiss Dániel a Magyar Atlétikai Szövetség szakmai vezetése részéről is élvezi a bizalmat és a 
támogatást, ami megerősíti azt, hogy ezen célok reális alapokon nyugszanak. 

Az alapítvány 2016. március hónaptól ismét egy évre kéri a támogatást a mellékletben 
részletezettek alapján összesen 2.910.492.-Ft értékben. 

Célkitűzéseink megvalósításához a fenti összeg biztosítását kérjük az Önkormányzattól az 
Alapítvány számára. 

Szíves támogatását előre is köszönjük. 

Budapest, 2016. március 24. 

Tisztelettel 

A í ^ r j á n ^ t v á n ^ 
a K ü ^ r i ^ j * f : é l f ^ j 



„ATLÉTIKAI REMÉNYSÉGEKÉRT 

ALAPÍTVÁNT' 

Alapit^'ány széMielyc: 
1165 Budapest, Mészáros József u. 4. 
Telefon: 407-4020 
Adószám: 18076530-1-42 
Számlaszám: 11716008-20139816 
Web: www.ikarusatletika.hu 

Budapest Főváros XVI. kerület 
Polgármesteri Hivatala 
1163 Budapest, Havashalom u. 43. 

Kovács Péter polgármester úrnak 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Hivatkozva Kiss Dániel válogatott atlétánk támogatásával kapcsolatos levelünkre (2007. 
február 15) kérjük, hogy 2016. március hónaptól folytatólagosan,- a tavalyi évhez hasonlóan-
az Atlétikai Reménységekért Alapítványon keresztül a támogatás nyújtását. 

2016. évben érvényben lévő törvények alapján a bér- és járulékaik vonatkozásában, nem 
változtatva a bruttó illetmény és az Erzsébet utalvány összegén, az alábbiak szerint kérjük a 
támogatás folyósítását: 

Bruttó bér: 

Munkáhatói kötelezettségek: 

Erzsébet utalvány járulékokkal növelten: 

Gépkocsi használat: 

Összesen: 

155.000.-Ft 

41.850.-Ft 

10.691.-Ft 

35.000.-Ft 

242.541.-Ft 

A teljes költség egy hónapra: 
Ez éves viszonylatban: 
Összesen: 

242.541.-Ft 
2.910.492,-Ft 
2.910.492.-Ft 

Célkitűzéseink megvalósításához a fenti összeg biztosítását kérjük az Önkormányzattól az 
Atlétikai Reménységekért Alapítvány számára. 

Szíves támogatását előre is köszönjük. 

Budapest, 2016, március 24. 

Tisztelettel / 
Adorjá^ István 

*%>\ a Kuratórium elnöke 

http://www.ikarusatletika.hu
http://155.000.-Ft
http://35.000.-Ft
http://242.541.-Ft


1. függelék 

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 

ADATLAP 
kérelemhez/pályázathoz 

Kérelmező/pályázó szervezet neve, címe: 

Pályázat címe: 

l i= 

I Ì 

Beküldendő: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Polgármestere 

1163 Budapest , Havashalom u. 43 . 
címre 

Beküldési határidő: 

Al adatlap sokszorosíthatói 



2 

1.1 A szervezet megnevezése: / / T ^ ^ T / ^ ^ 

1.2 A szervezet székhelye: / ^ ^ ^ nÍ^J^ ^<^S^' 

1.3 Az aláírásra jogosult képviselő neve, címe: 

1.4 A szervezet adószáma: 

1.5 A szervezet és az aláírásra jogosult képviselő elérhetősége (telefonszám, e-mail cím): 

1.6 A szervezet pénzintézeti számlaszámai: 

1.7 Előző támogatási elszámolás benyújtásának dátuma: 

1.8 Előző üzleti évre vonatkozó beszámoló letétbe helyezésének dátuma: 

2. A kérelem/pályázat célja: ^ ^ j 

[ÍÁ-J) NHUScM~ =fUi^'(Mésfm ^a^^séo^ "f^iQ^h^^ ^/^r^r/W^ 

3. A megvalósítandó cél érdekében folytatott tevékenység leírása: 

« í i a u / hr£^JkcyCu^ mJ^^u^n^K^mM^^ 'raftííg/r?l^^ ckj a^"^ 

mS/miB^ A//<?rv^^ 4rúr7^'iA] téoi^i^G ~42eéj^ i^sdc^ ^a^^^^ ^ emed^ 

1. Kérelmező/pályázó szervezet adatai 



4. A programban résztvevők létszáma és életkoruk: y / ^ ^ CSV^^IT^ 

5. A program/pályázat tervezett megvalósítása: 

- kezdő időpont: ZqIC- O^.Oi, 

- befejező időpont: ^jOfí" ^^-^^ 

6. A támogatási igény 

6.1. A program/pályázat megvalósításának teljes költségigénye: 

6.2. Megvalósításhoz meglévő saját forrás összege: 

^ . ^ / € 7 . ^ ^ 2 - ^ - ^ Ft 

6.3. Megvalósításhoz szükséges támogatási igény: 

6.4. Megvalósításhoz szükséges egyéb forrás: 

7 . 

( 7 Ft 

Ft 

12? Ft 

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

-Személyi jellegű: 

- Járulékok: 

-Dologi jellegű: 

- Felhalmozási jellegű: 

1 

Összesen: 1 \^7^^ ^ 

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 vagyjogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratát. 

** A benyújtandó dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény 
benyújtásától számított 30 napnál régebbi. 
(Önkormányzati költségvetési 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 2011. évi CXCV. törvény szerint a mindenkor 
érvényes kamatokkal együtt visszafizetendő. 

Tudomásul veszem, hogy a támogatás csak a évben 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 XVI. kerületi Önkormányzatot a program konkrét 
megvalósulását megelőző 1 héttel tájékoztatom. 

Aluh'rott nyüatkozom, hogy a 20f^ év hó napján kiállított és az Önkormányzat 
részére 20^?év .S^„. hó-?^.. napján támogatási igény céljából rendelkezésre bocsátott és az 
Önkormányzat részéről elfogadott aláírási címpéldány okiratban foglalt adatok nem 
változtak. y . j 
Alulírott nyUatkozom, hogy a 20J.9év ....'rr..... hó . . . . .napján kiállított és az Önkormányzat 
részére 2Q<(?év .<Prf.... hó napján tánm8^||ias4ny céljából rendelkezésre bocsátott és az 
Önkormányzat részéről elfogadott létesí0»Kiratbrfáflfe>glalt adatok nem változtak. 

Dátum : 20̂ .̂..?£)....r̂ .. 
zó aláírása 



1. függelék 1. sz. melléklete 

NYILATKOZAT 

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

A Támogatott neve 

Természetes személy lakcíme: 
Születési helye, ideje; 

Gazdasági társaság esetén székhelye; 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma; 
Képviselőjének neve: 
IVCpVi&CIUJCIlCft. líCVC. r 

Egyéb szervezet esetén székhelye: &>UP<fj^^ ^ ^ ^ ^ 
Képviselőjének neve: /QD^&M<> /<PV^f/ ^ £rJ^^I4%^C 
Nyilvántartásba vételi okirat száina: ö^~ö ' / - " (3^^pS^T^^ S'^' Y ' 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:'a^wxjígí?^^ 7-S/C</é?VV^3^*C 

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

- 6. § (IJJjekezdése szerinti összeférhetetlenség 
^:^_L^em áll fenn.vagy 

2. fennáll az ...pont alapján 

- 8. § (ILbekezdése szerinti érintettség 
( ^ ^ Q I E M áll fenn vagy 

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: ^6\02.J^-

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
aj 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 aj-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 aj-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, 

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 parlamenti 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)-bj pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az aJ-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 egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körül
ménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 



1. függelék 1. sz. melléklete 

NYILATKOZAT 

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

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

K e l t : ^ / 6 CJS-13 

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
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)-c) 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, 

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), 
jb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették. 
8. § ( l ) 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, 
ej 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 egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körül
ménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 

A Támogatott neve: 4£ö^A) ISWík) 

Természetes személy iakcime: ^G^. t ^ ^ t / W T U.^^.X^-
Születési helye, ideje: ^yip<^i?7fT'j /!d-&3.€^. ^ 

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

Egyéb szervezet esetén székhelye: 
Képviselőjének neve: 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

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 
Ci) nem áll fenn vagy ^ 

2. fennáll az ...pont alapján 

- 8. § (Ubekezdése szerinti érintettség 
VIJ nem áll fenn vagy 5\ 

2. fennáll az ...pont alapján 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 



1. függelék 1. sz. melléklete 

NYILATKOZAT 

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

- 8. § (ILbekezdése szerinti érintettség . 
CliJiem áll fenn vagy W' 

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. 

K e h : ^ é y 2 p r j / 2 J . . 

képviselője: 

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
a) aki a pályázati eljárásban döntés-elökészitőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az aj-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
ej olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti 
egysége, amelyben az a)-cj 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, 
ÍJ3Z3X egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy 
faj amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 
fbj amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 
gj akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették. 
8. § ( l ) H a a p á l y á z ó 
aj a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 
cj az aj-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
dj az aj-cj pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
ej olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az aj-cj pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az 
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körül
ménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 

A Támogatott neve: Ü 

Természetes személy lakcíme: /^6S _ Bf^. uk>0 S/S> 
Születési helye, i d e j e : ^ ¿ ^ ^ ^ 5 ^ ^ -T^^^'C^, "Z^ . 
Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 

Egyéb szervezet esetén széidielye: 
Képviselőjének neve: 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

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

- 6. § (l)bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
(TNiem áll fenn vagy 

ZTfennáll az ...pont alapján 



1. függelék 1. sz. melléklete 

NYILATKOZAT 

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

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

Kelt:^í?J(2. 

6, § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
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, 
dj az a)-c} 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, 
j9 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), 
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti 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 egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körül
ménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 

A Támogatott n e v e : / J / < 6 ^ ' 5 < : f e ^ ^ 

Természetes személy lakcíme: yfíG-S" £P. íf'í/7<)^ÖgS^ V^AO-
Születési helye, ideje: ^^AQ^A^ml^ j Y Ö S ' a . o t ó c ^ 
Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 
Képviselőjének neve: 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

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

- 6 . § (l}bekezdéseszerinti összeférhetetlenség ' N t - V ' 
\ ^ / ) i e m áll fenn vagy ^ 

2. fennáll az ...pont alapján 

- 8. § (Ijbekezdése szerinti érintettség 
nem áll fenn vagy ^ \ 

2. fennáll az ...pont alapján 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 



1. függelék 1. sz. melléklete 

NYILATKOZAT 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

K e l t : ^ ^ ^ / 2 á , 

^^c/^;^ Ükot:^,, 
képviselője: 

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészitöként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) azaj-c) 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, 
^ 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), 
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös Jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti 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 egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körül
ménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 

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

f ! 

A Támogatott neve: 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje: ^Ut^fi^^^ ^ ^ 6 * ^ . 0 ^ , 2 ^ . 
Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 

Egyéb szervezet esetén széidielye: 
Képviselőjének neve: 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

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

- 6. § (U-bekezdése szerinti összeférhetetlenség . / 
íű-Aiem áll fenn vagy 

2. fennáll az ...pont alapján 

- 8. § (Riekezdése szerinti érintettség 
(^l^em áll fenn vagy 

2. fennáll az ...pont alapján 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 



1. függelék 1. sz. melléklete 

NYILATKOZAT 

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

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

űjelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

Kelt: Mr/b^2!I. 

képviselője: 

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
aj aki a pályázati eljárásban döntés-előkészitöként közreműködő vagy döntéshozó, 
bj a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
4) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesölet, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti 
egysége, amelyben az aJ-cJ 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 lagia, 

az BZ 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), 
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közős jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették. 
8.§(])Haapályáz6 
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, 
(0 sa. 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, szervezeténele tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének taga, köteles kezdeményezni e körül
ménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyiíjtásával egyidejűleg. 

A Támogatott neve: 

Termesztés személy lakcíme: ^ o O i ^'^ - -x^^^^ i 
Születési helye, ideje: '7357^ ^ /09^..Ok.oS . 
Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 

••V 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 
Képviselőjének neve: 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

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

- 6 . § (pbekezdéseszerinti összeférhetetlenség 
vCĵ ö̂em áll fenn vagy ^ 

2. fennáll az ...pont alapján 

- 8. § (nj^kezdése szerinti érintettség 
, Q ^ e m áll fenn vagy 

2rfennáll az ...pont alapján 



Támogatott neve: 

, 1. függelék 2. sz. melléklete 

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) (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 l.a) 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. 

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

1. 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 jog i személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelvről a 2. pontban 
nyilatkozom, 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 

i 



és ez az ország; [ország megnevezése/ , és 
ac)nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 
társaságnak, amelvről a 3. pontban nvilatkozom 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 nvilatkozom. 

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 Szervezet adószáma Részesedés 
mértéke %-
ban 

Adóilletősége 

4,2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi 
• z H á l l r n r l ó c '7f»r \ / f> '7pt tíán\/lf»Oí=»c t i i l c i í /^nnncí í / ' í ^* • 

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, ne 
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III. Civil szervezetek, vízitárs^latok A 

1. Alulírott ig. ^<J^^Í^'^4,.J$^ (név), mint 
a m^!ll.V:^±^EéM rcivil szenvezet, vízitársulat 
neve) ( székhe ly ) . . . . .</<M-k^ .C . .± .^ t?r . (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. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 

a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői: 

Srsz. Vezető tisztségviselő 
N ^ 

Születési hely és 
idő 

Anyja neve 

Á 
2. (bP, iii4^.<^z.n 

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 

coj 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, amelvről a 3. pontban 
nvilatkozom. 
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 
cc) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelvről a 4. pontban nvilatkozom. 
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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) 

rsasag. 
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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) 

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság. 

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. 

^kra vonatkozó nyilatkozat 
lével jelzem. v \ \ 

KcltM 

A * és ** jelölt fogalmak magyarázatát a kitöltési segédlet tartalmazza. 

í 
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N Y I L A T K O Z A T 

1. függelék 3 . sz. melléklete 

A támogatást igénylő adatai: , | f 

székhely: / ^ g r g ^ { £ > ö ^ S 7 ^ h 4 ^ ^ ^ m^^^ lA^ ^, 
képviselő neve: /Cix39^AU / ^ " A ^ 
nyilvántartási s z á m : ^ ) / ^ i 7 f - e a ű C ^ f ' ? " , > út rr^^lJ^3^ 
nyilvántartást vezető szerv neve: í7^U<?^;^3S7 T^£>Aj^\H&^lC^ , r'^-oUi-rrj^'^ --^ 
adószám: /io^^SSO-^H^-
bankszámlaszám és számlavezető pénzintézet: (í^'TiP. y^^^C<00(f 

Aimirott , , m m t a támogatást igénylő szervezet képviseletére 
jogosult személy a támogatást igénylő szervezet nevében az alábbiakról nyi latkozom: 

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

2*. 

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; 

a támogatási igényben foglalt cél tekintetében az általam képviselt 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. 

K e l t , é í ? . OOÍ^I^JZ"^ 



H í T E L E S 
M Á S O L A T 

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY 

Alulírott Adorján István (anyja neve: Vass Mária) 1165 Budapest, Koronafürt utca 27. 3. 
emelet 11 . szám alatti lakos, mint az Atlétikai Reménységekért Alapítvány (1165 
Budapest , Mészáros József utca 4. ) képviselője (Kuratórium elnöke) az Alapítványt 
akként jegyzem, hogy az Alapítvány előírt, előnyomott, illetőleg nyomtatott neve alá 
nevemet 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/214/2016. 

Alulírott doktor Szabó Edit közjegyző-helyettes, mint doktor Nagy Marianna budapesti 
közjegyző helyettese tanúsítom, hogy Adorján István (született: Budapest, 1969. júl ius 11. , 
anyja neve: Vass Mária) 1165 Budapest, Koronafürt utca 27. 3. emelet 11. szám alatti lakos, 
magyar állampolgár, aki személyazonosságát a 132859AE számú személyazonosító 
igazolványával, lakcímét a 661837 ZL 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, 2016. (Kettőezer-tizenhatodik) év március hó 2 1 . (huszonegyedik) napján.-

Dr. Szabó E l i t 
közjegyző-hel; 



Dr. Nagy Marianna 
közjegyző 

1165 Budapest 
Veres Péter út 105-107.1/107. 

Tel.: 402-1342 
Fax: 402-1341 

T A N Ú S Í T V Á N Y 

ügyszám: 11086/H/215/2016. 

Alulírott doktor Szabó Edit közjegyző-helyettes, mint doktor Nagy Marianna budapesti 
közjegyző helyettese tanúsítom, hogy ez a túloldali hiteles másolat az előttem eredetiként 
felmutatott 1 (egy) oldalból álló okirattal mindenben megegyezik. 
Kelt Budapesten, 2016. (kettőezer-tizenhatodik) év március hó 2 1 . (huszonegyedik) napján.--

Dr. Szabó Eait/ 
közjegyző-helyeíies^ ^ 



Fővárosi Törvényszék 

Ügyszám: 01 OO/Pk.60897/1995 

K i v o n a t 

a szervezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól. 
Az adatlekérés időpontja: 2016.03.16. 10:21 

1 A szervezet nyilvántartási száma: oi-oi-ooo5667 Jogerő: 1995.09.07 
4 

2. A szervezet neve: Atlétikai Reménységekért Alapítvány 
Jogerő: 1995.09.07 

4 
3. A szervezet rövidített neve: Nincs rövidített név bejegyezve 

4. A szervezet idegen nyelvű e lnevezése: Nincs idegen nyelvű elnevezés bejegyezve 

5. A szervezet típusa: Alapítvány, közalapítvány 
Jogerő: 1995.09.07 

4 
7 Alapítvány típusa: Alapítvány Jogerő: 1995.09.07 

4 
8. A szervezet székhelye: 1165 Budapest, Mészáros József u. 4. 

Jogerő: 1995.09.07 
4 

9 (1) A képviselő neve: Adorján István Jogerő: 2010.01.14 
10 

Anyja neve: Anyja neve nincs megadva 
Lakóhelye: 1165 Budapest, Koronafürt utca 27. II1./11. 
A képviseleti jog gyakorlásának módja: Képviseleti jog gyakorlásának módja nincs bejegyezve 

terjedelme; Képviseleti jog gyakorlási terjedelme nincs bejegyezve 

A megbízás időtartama: 
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat; 

10. A szervezet célja: A diáksport szervezett támogatása tehetséggondozás, továbbá tehetséges sportolók sportolási 
lehetőségének, versenyzésének támogatása. 

11 A szervezet cél szerinti besorolása: sporttevékenység 

12 A létrehozás határozott idejének lejárta; Uejárat napja nincs bejegyezve 

13 A létesítő okirat (módosításának) kelte; 2009.11.30 

Jogerő: 1995.09.07 
4 

Jogerő: 1995.09.07 
4 

Jogerő: 2010.01.14 
10 

14. Vagyonfelhasználás módja: Felhasználás módja nincs bejegyezve 

15. Vagyonfelhasználás mértéke: Felhasználás mértéke nincs bejegyezve 

16. Alapítvány jellege:Nyíit alapítvány 
Jogerő: 2010.01.14 

10 

13 Az alapítvány ügyvezető szerve: kuratórium 

(1) Név: Adorján István 

Anyja neve; Anyja neve nincs bejegyezve 

Cím; 1165 Budapest, Koronafürt utca 27. III./11. 
A megbízás időtartama; 
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat; 

Jogerő: 2010.01.14 
10 

(2.) Név; Ifj. Tomhauser István 

Anyja neve; Anyja neve nincs bejegyezve 

Cím; 1163 Budapest, Védő utca 5/ b. 

A megbízás időtartama; 
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat; 

Jogerő: 2010.01.14 
10 
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Fővárosi Törvényszék 

Ügyszám:0100/Pk.60897/1995 

( 3 ) Név: Nagy József 

Anyja neve: Anyja neve nincs bejegyezve 

Cím: 1165 Budapest, Futórózsa utca 80. 

A megbízás időtartama: 
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat: 

Jogerő: 2010.01.14 
to 

H) Név: Sándor lldil̂ ó 

Anyja neve: Anyja neve nincs bejegyezve 

Cím: 1163 Budapest, Borotvás utca 44. 

A megbízás időtartama: 
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat: 

Jogerő: 2010.01.14 
10 

(5.) Név: Vékony Judit 

Anyja neve: Anyja neve nincs bejegyezve 

Cím: 1065 Budapest, Zsélyi A. utca 3. X./64. 

A megbízás időtartama: 
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat: 

Jogerő: 2010.01.14 
10 

21 Közhasznú jogállás: Nem közitasznú Jogerő: 2015.04.01 
13 

Jogerő: 2015.03.10 

Jogerő: 2015.03.10 

22 A szervezet adószáma: i8076530- i -42 

23 A szervezet adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett 

Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 2011.09.30 

24 A szervezet közösségi adószáma: Közösségi adószám nincs bejegyezve 

25 A szervezet közösségi adószámával kapcsolatos tény: Közösségi adószámmal kapcsolatos tény nincs bejegyezve 

Közösségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: időpont nincs bejegyezve 

26. A szervezet statisztikai számjele:i8076530-9499-569-oi Jogerő, 2015.03.18 

27 A szervezet statisztikai számjelével kapcsolatos tény:Bejegyzett 
Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 2011.01.03 

28 A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye: számlavezető szolgáltató nincs bejegyezve 

29 A szervezet jogi személyiségű szervezeti egysége(i): Szervezeti egység nincs bejegyezve 

31 Jogelőd szervezetek: Jogelőd szervezet nincs bejegyezve 

32. Jogutód szervezetek: Jogutód szervezet nincs bejegyezve 

33 Folyamatban levő eljárás típusa: Nincs 

34 Folyamatban van végrehajtás, biztosítási intézkedés: Eljárás nincs bejegyezve 

36 Folyamatban van büntető / szabálysértési eljárás / intézkedés: Eljárás/intézkedés nincs bejegyezve 

38 Egyéb: Nincs egyéb adat bejegyezve 

ZÁRADÉK 

A szervezet adatait illetően nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban! 

Jogerő: 2015.03.18 

Budapest, 2016.03.16 
(b^^^z^ő) 

aláírás 
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