
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

Készült a Képviselő-testület 2017. február 15-i ülésére 
Készítette: Szekeres Kinga alpolgármesteri és sportreferens 

Tárgy: Javaslat a Dávid Király Keresztény 
Kultúráért és Oktatásért Alapítvány 
kérelmének támogatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi 
költségvetéséről szóló 23/2016. (XII. 21.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) 5. számú 
mellékletében biztosított támogatási keretek felhasználását, a Rendelet 7.§ (2) bekezdés a) 
pontja értelmében a Kulturális és Sport Bizottság (továbbiakban: Bizottság) hatáskörébe 
utalta. 

A Rendelet 5. sz. melléklet 41. sorában 25.000.000,-Ft-ot különített el a Kerületi sport 
támogatására. 

A Dávid Király Keresztény Kultúráért és Oktatásért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) 
egyedi kérelmet nyújtott be a Bizottság felé, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz. Az 
Alapítvány immáron VII. alkalommal kívánja megrendezni a Tavaszváró Terepfutóversenyt a 
Naplás-tó körül. A támogatási összeget a versenyhez kapcsolódó költségekre fordítaná 
(versenybírói díjak, chipes időmérés, orvos, szpíker, érmek, ajándékok, rajtszámok, ToiToi 
WC-k, engedélyek, benzin és telefon költség, színpad, hangosítás, bérlés, sátrak, kordonok 
bérlése, reklám). 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy alakítsa ki véleményét az előterjesztéssel 
kapcsolatosan. 

Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a Dávid Király Keresztény Kultúráért és Oktatásért 
Alapítvány kérelmét Ft-tal, azaz 

forinttal támogatja az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 23/2016. (XII. 21.) számú önkormányzati 
rendelet 5. melléklet 41. sorában biztosított Kerületi sport 
támogatása keret terhére. 

A támogatás felhasználható: 2017-ben a VII. Tavaszváró 
Terepfutóversenyhez kapcsolódó költségekre (versenybírói díjak, 
chipes időmérés, orvos, szpíker, érmek, ajándékok, rajtszámok, 
ToiToi WC-k, engedélyek, benzin és telefon költség, színpad, 
hangosítás, bérlés, sátrak, kordonok bérlése, reklám). 
A támogatási összeg elszámolásának határideje: 2017. április 30. 



Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés 
megkötésére. 

Határidő: az értesítésre - 2017. március 3. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Budapest, 2017. január 30. 

Láttam: 

Ancsin László 
jegyző 

Tárgyalásra illetékes bizottság: Kulturális és Sport Bizottság 

Melléklet: 
1. sz.: Dávid Király Keresztény Kultúráért és Oktatásért Alapítvány kérelme 
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BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 

ADA 
kérelemhe^l 

Kérelmező/pályázó szervezet neve, címe: 

XVI. kar. Polgármesteri Hívőtől 
™ £ ; — : 20TWI 

..oi) mali. 

Dávid Király Keresztény Kultúráért és Oktatásért Alapítvány 
1165. Bp. Ujszász u. 47. 
Adószám: 18159233-1-42 

Pályázat címe: 

VII. Tavaszváró terepfutóverseny, Naplás-tó 

Beküldendő: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Polgármestere 

1163 Budapest, Havashalom u. 43. 
címre 

Beküldési határidő: 

Az adatlap sokszorosítható1. 
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1.2 A szervezet székhelye: 1165. Újszász u. 47. 

1.3 Az aláírásra jogosult képviselő neve, címe: Horváth Attila kuratóriumi elnök 

1.4 A szervezet adószáma: 18159233-1-42 

1.5 A szervezet és az aláírásra jogosult képviselő elérhetősége (telefonszám, e-mail cím): 
061-407-9554 e-mail cím: davidkiraly@vipmail.hu 

1.6 A szervezet pénzintézeti számlaszámai: OTB Bank Nyrt.: 11716008-20155951 

1.7 Előző támogatási elszámolás benyújtásának dátuma: 2016. március 31. 

1.8 Előző üzleti évre vonatkozó beszámoló letétbe helyezésének dátuma: 2016. május 
31. 

2. A kérelem/pályázat célja: 
16. kerületi lakosok: óvodások, iskolások, gyermekek, felnőttek 
sportolásának elősegítése természetes körülmények között a Naplás-
tónál. Valamint az ország többi részével is megismertetni a Naplás-
tavat és a 16. kerületet és a környéket és színvonalas felnőtt versenyt is 
hozzunk létre válogatott futókkal, akik példaképek lehetne az 
utánpótlás számára. 

3. A megvalósítandó cél érdekében folytatott tevékenység leírása: 

1. Kérelmező/pályázó szervezet adatai 

1.1 A szervezet megnevezése: Dávid Király Keresztény Kultúráért és Oktatásért Alapítvány 

mailto:davidkiraly@vipmail.hu
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2016-ban immáron 6. alkalommal rendeztük meg (Berendi Antal) a 
hagyományos Tavaszváró terepfutó versenyünket, ami kiérdemelte a 
Kertváros legnagyobb sporteseménye címet. 
Több mint 1000 induló volt a versenyünkön, szurkolóval, 
családtagokkal, kirándulókkal együtt 2500-3000főt mozgattunk meg és 
hívtuk fel a figyelmet a sport és a természet kapcsolatára, valamint 
megmozgattuk a Kertváros lakosságát óvodás kortól felnőttekig. 
Engedélyeket, szponzorokat kell találnunk, hogy a megfelelő 
költségvetési összeg rendelkezésre álljon a magas színvonalú 
rendezéshez. Reklámozni is kell a versenyt, ahova vidékről is sokan 
jönnek Pécstől-Gyuláig. Kerestük a Legsportosabb osztályt is, ezt 
külön díjaztuk. 
Olimpikon, magyar bajnok válogatott futók is tiszteletüket tették a 
versenyünkön. Korosztályos versenyeinken országos dobogós atléták is 
futottak, az Ikarus BSE atlétái is futottak a versenyünkön. 
Kovács Péter Polgármester kezdetektől fogva támogatja a 
rendezvényünket, mint Fővédnök valamint ki is látogat a 
futóversenyünkre. Kiss Dániel mint díszvendég segédkezik a 
díjátadásban illetve a 10 futam indításában: óvodásoktól felnőttekig, 
különböző korosztályok különböző távok. Program az egész családnak. 

4. A programban résztvevők létszáma és életkoruk: 
Évről évre növekszik a létszám: 2016-ben kb.:800-1000 fő indult óvodástól
felnőttig. 99éves korig. Kiscsoportos ovitól vannak futamaink egészen a 
felnőtt korosztályig mindenki számára. 

5. A program/pályázat tervezett megvalósítása: 

- kezdő időpont: 2017.03.05., 9 óra 

- befejező időpont: 2017.03.05., 17 óra 

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: 

450.000Ft 

90.000Ft 

360.000Ft 



6.4. Megvalósításhoz szükséges egyéb forrás: Ft 

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

- Személyi jellegű: nevezési díj versenybírói díjak, 

chipes 

időmérés,orvos, 

szpíker. 

- Járulékok: 

- Dologi jellegű: érmek, ajándékok, 
rajtszámok, Toi-Toi 
WC-k, engedélyek, 

benzin és telefon ktg-ek, 
színpad, hangosítás 

bérlés, sátrak, kordonok 
bérlése, reklám. 

- Felhalmozási jellegű: 

Összesen: 90.000 360.000 

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

l.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. 
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** 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 2017. 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. 

Alulírott nyilatkozom, hogyha 2017. év január hó 13. napján kiállított és az Önkormányzat 
részére 2017. év január hó napján támogatási igény céljából rendelkezésre bocsátott és az 
Önkormányzat részéről elfogadott aláírási címpéldány okiratban foglalt adatok nem 
változtak. 
Alulírott nyilatkozom, hogy a 2017. év január hó 13. napján kiállított és az Önkormányzat 
részére 2017. év január hó A A. napján támogatási igény céljából rendelkezésre bocsátott és az 
Önkormányzat részéről elfogadott létesítő okiratban foglalt adatok nem változtak. 

„DÁVID K I R Á L Y , P 

t eR£SZTÉN \pX . t t t ,TURÁÉRT ÉS 
OKTATÁSÉRT A T - S P í T V A N V 

11 55 Bp., Újszász ti. 47 Tel.. 407-955-1 

Dátum: 2017. január 9. 3 . i . í í . . r r : . r . . ^ ^ ^ — 
kérelmező/pályázó aláírása 



NYILATKOZAT 

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

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 
1. nem 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: 1*-?. 2-OC-t- - - \ o o ~ - v ^ \% 

képviselője: 

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, 
é) 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, 
f) 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. § (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 neve: OotvtJ ^ c - c s c U V ^ Ki~U^c!t<Vi- O k » o l a s ^ L A v a ^ W - y 

Természetes személy lakcíme: 
Születési helye, ideje: 

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

Egyéb szervezet esetén székhelye: M GS~ "fi^. u \ ' i ^ s z _ u . . ^ 
Képviselőjének neve: Howv<xVVi A H ; I C \ 

Nyilvántartásba vételi okirat száma: C K - O A - O G O C Í J G 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: T 



NYILATKOZAT 

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

m 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

Kelt: 3 ? . 2ofl A2. 

6. § (I) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
h) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az aj-cj pontban megielólt 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)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítván)' kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselőié, az egyesület, az 
egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 
fi 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, 
ff akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13 § alapján a honlapon közzétették. 
8, § (I) Ha a pályázó 
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szénnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)'b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az aj-cj pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
é) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az aj-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: 'Dcwi-c* \o.-&\^ \ i c^« . s*4* .^ VCI_,U^^*Í<A ouv-<».VoLs*Vt- / M ^ - W - ^ - ^ 

Természetes személy lakcíme: 
Születési helye, ideje: 

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

Egyéb szervezet esetén székhelye: 4 A G \ - "Bp. ^ S T . ^ ^ U, A%. 
Képviselőjének neve: V\bvwU^ Au.'ia* / C s c ' d í i s ^jo-noO 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: C A - O A - o o o n r e 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: T ^ - o t ~ T s w ^ * t i V , 

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

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

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

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 



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: "B-j. 2s>tt y A&, 

képviselője: 

6. § ( I ) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az aj-h) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az aj-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
«) 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 szakszervezel, 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. í alapján a honlapon közzétették 
8. § (1) Ha a pályázó 
a) a pályázati eljárásban döntés-elökészitöként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az aj-bj 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, amelyben az a)<) 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: Oekv'oi ^>'-o-^ vu.*o-4c«y \c<Mv.*elCr\ -c> O w t - « 4 o S ~ U . ^ I C ^ - W K Y 

Természetes személy lakcíme: 
Születési helye, ideje: 

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

Egyéb szervezet esetén székhelye: A^Cr l^i -ce re - ^. V* • 
Képviselőjének neve: How-olVV, Mwi«s . / P£\ 7ŐW<.<3 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: G \ ~ o * - o o o c ^ c c 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: F á v c í »-©»»• ' " - ^ ^ w ^ ^ U 

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 
1. nem áll fenn vagy ĵ J 
2. fennáll az ...pont alapján 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 



Támogatott neve: ^^id.K^W.^<víító>^.)4^^fifíí;, 

Átláthatósági nyilatkozat 

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 jogi 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, amelyről a 2. pontban 
nyilatkozom, és 

ab)fa 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 

6/1 



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 személyjogi 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 tulaj donosa(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. 
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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 

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 társasa;; 
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III. Civil szervezetek, vízitársulatok 

1. Alulírott,, Vrkv^V...M;).r. ; (név), mint 
a . . . X > . Á * ! v . « \ . . . W ; 1 Y . í í 3 . y . . ^ ^ » ^ (civil szervezet, vízitársulat 
neve)... *Vr..V...7^... .^vx^AV...v..-.tó?; (székhely).. 53 1£>..?./J.R.Wr. (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 Születési hely és 
idő 

Anyja neve 

A 

2. 

"Bv. A ^ o . i Q . 2 - 2 -
1 - -

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, amelyről 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**, amelyről a 3. pontban nyilatkozom. 
cd)a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 
joggal bíró jogi személyjogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az ca), cb) és 
cc) 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. Ab) 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) 

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

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

Kelt, 1>« . M S W W . A\... 

tö rvé^s^fp jg j f^ fi^ve 
ItERfiSZTÉNY Kii!.TÚRÁÉRT ÉS 
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cégszerű aláírás 

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

A támogatást igénylő adatai: 

név: Dávid Király Keresztény Kultúráért és Oktatásért Alapítvány 
székhely: 1165 Budapest, Újszász u. 47/A. 
képviselő neve: Horváth Attila 
nyilvántartási szám:01-01-0006756 
nyilvántartást vezető szerv neve: Fővárosi Törvényszék 
adószám: 18159233-1-42 
bankszámlaszám és számlavezető pénzintézet: 11716008-20155951 OTP BankNyrt. 

Alulírott, Horváth Attila, 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 Aht. 50. § (1) 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 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. 

Kelt, Budapest, 2017. január 27. „DÁVID KIRÁLY" 
WSKES2.TÉNY KULTÚRÁÉRT ÉS 
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