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l. Kirel mezd/prilJtizd szervezet adatai

1.1 A szervezet megnevezdse:

H'iqr5 P1a*' La'r'r'.'r"

1.2 A szervezet sz6khelye:

/f 6T Br"do.-(xsLr
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1.4
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Az akiir6sra jogosult kdpvisel6 neve, cime:
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A szervezet ad6szdma:
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1.5 A szervezet 6s az al6ir6sra jogosult kdpvisel<i el6rhet<isdge (telefonszrim, e-mail cim):
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1.6 A szervezet p6nzintdzeti sz6mlasziimai:

oaP lr+/6 oo8- ?-oo 33o+t

1.7 El6zo tdmogatrisi elsz6moliis benyujtiisiinak d6tuma:

Z-- ra . sl' 13.

1.8 El<iz6 rizleti dvre vonatkoz6 besz6mol6 let6tbe helyez6sdnek diituma:
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2, A kdrelem/pdlydzat cdljaz
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3. A meg"-akisitandri c6l 6rdek6ben folytatott tev6kenys6g leirf sa:
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{. A programban r6sztvcv6k l6tszima 6s 6letkoruk:

160{t 1 1/"-Tie,.rca-7
5. A program/pdlyizot tewezett mcgvakisit{sa:

- kezd6 id6pont: 2On OI.OP

- befcjez6 id6pont: 2a n WZO,

(r. .\ tii nr oga tfsi ig6nr

(r.1. \ p rogru nt/p ti l.t'ri:a/ mcgvalrisit:ish na k tel.jcs kiilts['gig6nle:

6.2. \'1cp'aldrsitris h oz nregldr'6 sa.j:it forr:is iisszcgc:

6.3. )Icgr alr'rsit:ishoz sztiksdges trinrogat:isi ig6n1 :
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8. Az ADATLAPHOZ a ktivetkez6 mell6kleteket kell csatolni:

sz. melldklet A kdzpdnzekbol nytjtott timogatiisok ritlithat6s6g6r6l sz6l6 2007. evi CLXXXI. ror-
vdny szerinti dsszeferhetetlens6g, illewe 6rintettsdg fennrilLisir6l, vagy hi6ny5r6l s2616 NYILATKOZAT
sz.mell6klet Atl6that6siginyilatkozat
sz. mell6klet Rendezett munkatigyi kapcsolatok kdvetelmdnydnek teljestil6sdrril, valamint a ktrelme-
z5/pdlydz6 t|mogatAsra vonatkoz6 ad6levon6sijo9616l sz6l6 NYILATKOZAT (K<izpontositott illetmdny-
sz6mfejt6si rendszer al, tartoz6 k<ilts6gvet6si szerv esetdben nem kell csatolni.)
sz. melldklet De minimis nyilatkozat

Az Adatlaphoz csatolni kell tovribbri**:
o A kdrelmez6/prilydzd nevdben al6ir6sra jogosult szem6ly p6nziigyi int6zmdny 6ltal igazolt, tigyv6d

6ltal ellenjegyzett vagy kdzjegyz6 altal hitelesitett akiir6s mintrija.
o A ldtesit6 okirat6t vagy jogszab6lyban meghatiirozott nyilv6ntartdsba v6tel6t igazol6 okirat6t.

** A benyirjtand6 dokumentumok kir{llitrisrinak d6tuma nem lehet a tdmogat6si igdny benyrijtrisrit6l
szamftott 30 napnril r6gebbi.

Figyelmeztet6s: Amemyiben a kdrelmez6/prilyriz6 a k6relmdheilpitlyizalithoz nem csatolja a felsorolt,
tisszes mell6kletet 6s a hi6n)'t hirinyp6tl6sra val6 felsz6litisra sem p6tolja, a polgiirmester a k6rel-
met I p illy ilzatot elutasitj a.

Alulirott nyilatkozom, hogy rendezetlen kiiztartozdsom (NAV, tinkorm:inyzat, stb,) nincs.

Tudomrisul veszem, hogy amennyiben a tdmogatdst nem a megieliilt c6lra forditom, illetve nem a
megieltilt m6don, vagy hatrlrid6ben sz:imolok el a kapott timogat{ssal, tgy a timogatris iisszege
az illamh6zt^rt6sr6l sz6ki 2011. 6vi CXCV. tiirv6ny szerint a mindenkor 6rv6nyes kamatokkal
egyiitt visszafizetendS.
Tudomrisul veszem, hogy a trimogatf s csak a f..B 6vben 6s csak a piiyitzatbanlk6relemben meg-
fogalmazott tev6kenys69re hasznrilhatri fel, tovfbbr{ az elnyert tdmogatdssal 6s a v{llalt tinr6sszel
a hatrlrid6n beliil ktiteles vagyok elsz{molni, a tev6kenys6g megvalisuLis6r6l ttimtir irilsos be-
szrimol6t k6sziteni. Az elszrimol:lsi hatirid6 be nem tart{sa a ktivetkez6 6vi iinkormdnyzati tri-
mogat{s megvon{siit vonja maga utdn.
Vdllalom, hogy a nyilvrinossrig el6tt megielen6 esem6nyeken, valamint annak eredm6nyek6ppen
l6trejiiv6 elektronikus vagy nyomtatott kiadvrinyokon a Budapest F6vfros XVI. keriileti On-
kormrinyzat megnevez6s6vel a nyilvrinossdg tudomfsfra hozom az tinkorminyzati trimogatris
t6ny6t.
Vrillalom, hogy a bizottsdgi trimogatrissal megrendez6sre keriil6 program pontos id6pontjrlrril 6s

helyszin6r5l a Budapest F6vriros XVI. keriileti Onkorminyzatot a program konkr6t megval6su-
lrlsit megel6z<i I h6ttel t6j6koztatom. .. / -
Aluliroti n;ilatkozom, hpgy a 20!1, eu .....?6.. htt ...!,lapinn ki:illitott 6s az 6nkormdnyzat.r6-
sz6.re 20.1.{6v ..1.(.,. t t 1k. napjin t:imogatrlsi ig6ny c6ljrib6l rendelkez6sre bocsftott 6s az 6n-
kormrinyzat r6szdr6l elfogadott al4!risi cimp6lddny okiratban foglalt adatok nem viltoztak.
Alulirott,gyilarkozom, hogy a 20'!1. 6v ....1?.... h6 .9./. napjrln kiillitott 6s az 6nkorminyzat.r6-
sz6re 20!.Ttv...1.1.. frO ..f6. napirin tdmogatrlsi ig6ny c6lj{b6l rendelkez6sre bocsdtott 6s az 6n-
kormiinyzat r6sz6riil elfogadott l6tesit6 okiratban foglalt adatok nem vriltoztak.

k6re pilyiao allirasa

1i 6t.} ssfoldi Lawn Tetrnis Clut
1 l6i Budapest, B6k6nyfbldi 6t 27

Adoszim: I 8008?l I -2-42

ol? I 1716008-20099071
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4

Dritum: 20 1.f..,....*lC.n.[.:.....3-
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N Y I LATKOZAT

a ktizp6nzekb6l nyijtott t6mogatAsok rt16that6s69{16l sz616 2007. 6vi CLXXXI. tOrveny szerinti tisszefdrhetetlen-
s6g, illetye 6rintetts6g fennrill6sri16l, yagy hirinyri16l

A Tiimogatott neye:

Termeszelcs szem€ly lakcime:
Sziiletisi helye, ideje:

Mdty6sl6ldi Lawu Tennis Clut
I I 65 Budapest, B6k€n,'Ibldi r.it 27

Adoszim:1800871l-242
oT? 1171600E-20099071GazdLsagi tifsasdg eseten szekhelye

Ce&iegyzekszlma:
AdoszriLma:

Kepvisel6jenek neve:

Egydb szervezet esetdn szdkhelye:
Kepvisekijdnek neve:
Nyilvintart6sba vdteli okirat sz6ma:
Nyilviintaftasba vev6 szerv megnevezdse:

ol -oZ - \cook3 +4J
S o J"." t-' B.'.-h -'1

Kijelentem, hogy szemdlyemmel, illetve a tiimogatottkdnt megjeliilt szeryezettel szemben a k6zpdnzekb6l nyLijtott t6moga-
tiisok Atl6that6siig6r6l sz6l6 2007.6vi CLXXXI. ttirvdny (Knyt.)

X

- 8. $ (l) bekezd6se szerinti 6rintettsdg
l. nem dll fenn vagy
2. fennrill az...pont alapjen

Az tisszefdrhetetlens6g vagy az 6rintetts6g alapjAul szolg6ki ktiriilmdny leir6sa:

Kijelentem, hogy az iisszef6rhetetlensdg megsziintet6s6re az al6bbiak szerint intdzkedtem:

Kijclentem, hogy az 6rintetts6g kitzz6tetel6t ktiliin iirlap csatolesdyal kezdem6nyeztem.

tr

Kelt: B$ ** . ok.og .

iin rsfiil uL
7

OTP

'i65 tsu
Ad6 8't11-242

iff;detiiiI 171

6. S (l) NeD indulhat prlyrt6ktnr, ds nem rdszesiilhel tAmosat.isbo
a, aki a pAlyrali eljardlban dontes-eldkdszit5kdnr kdaemikod6 vasy donr€shozo,
,, a kizin k6?josi tisasesvisel6,
c) u d).b) wnt ala tar.ozo szemel) kozeh llozzilan ozoja.
d) a2 a)-c) pontban meBJel(ih szem€ly tulaJdonrban lil16 Sazdasdgi iAsasng,

vaSy a szakszervezel rigyinldz6 vagy kepviseleti szervenek ia8ja,

/) az az egyesnlet vae! szalszeNezer. illerve ezek dnrl16Jogi szeindlyis68gel rendelkcz6 azon szervezeli eSysege, valamist u egyhdziJogi szem6ly

t/ mely a piLlyrzat kiirnsdt megel6zo ijl dvben pArhal kaizdsjeloher elliton oBzigglrbsi, eurdpai parlamenli vagy helyi tjnkomdnyzti uilasaAson,

&/ akinek a r€sa€telb6l val6 kiznnlegdnak tdnyet a ll. $ alapJim a honlapon kozzele(dk
6. S (l) Ha a pelydzo
a, a pilyAtrari eljdtrd,lban dontasel6kdszit5kenl ki,zremtkodo vasy dirnldsr hozo szervnel munkavdezdsre iainyrldjosviszonyban nll,
,, nem kizin kdzjogi lrszts€svisel6,
.) a, o/-b) Wnt ala onoto \/emily kozeh hozzilano/oJ4
d) u a)-c) Wntban 'x,eglelitll szemely tulajdonlban ,116 sazdasa8i tri66ns,

kijzdleleler a prly&ar benytJtdlrval egyidejnteg.

- 6. $ (l) bekezd6se szerinti iisszef6rhetetlenseg
l. nem 6ll fenn vagy
2. fenn6ll az...pont alapjdn



lf itydstbldl L8wn Tend! CIub
'165 Budapest, Bdk6uy6tdi rn 27

Ad6szim: 18008711-242
oT? I1716008-20099071

Tdmogatott neve:

AttIthat6srigi nyilatkozat

^z 
6ll^mhi.zt:a'rtisr6l sz6l6 201 l. 6vi CXCV. ttirv6ny 50. $ (l) bekezd6s c) 6s a nemzeti vagyonr6l sz6l6

2011. 6vi CXCVI. tiirv6ny 3. $ (l) bekezd6s l. pontjinak val6 megfelel6sr6l

I. Ttirv6ny erej6n6l fogva itl6that6 szervezetek
Alulirott, ..(n6v).....................(sz6khely)................(ad6szirn)t6rv6nyesk6pvisel6je
nyilatkozom, hogy az riltalam kdpviselt szervezet az illamhialart{sr6l sz616 201l.6vi CXCV. t<tr-

v6ny 50. $ (l) bekezd6s c) pontjdnak megGlel, azaz a nemzeti vagyonr6l sz6l6 201l. 6vi CXCVI. t6r-
vdny 3. $ (l) bekezdds l.a) pontja szerint la meglfelelf aldhizanddJ

a) az 6llam,
b) a k6lts6gvet6si szerv,
c) a koztestiilet,
d) a helyi 6nkorm6nyzat,
e) a nemzetisigi dnkormenyzat.
f) a trirsulds,
g) az egyhiai jogi szem6ly,
h) az olyan gazdrilkod6 szeryezel, amelyben az 6llam vagy a helyi Onkorm6nyzat kiilijn-kiilOn vagy
egyiltt I 00%-os r6szeseddssel rendelkezik,
i) a nemzetkdzi szervezel
j) a ki.ilftildi 6llam,
k) a kiilftildi helyhat6srig,
l) a kiilftildi rillami vagy helyhat6srigi szerv 6s az
m)Eur6pai Gazdasrigi T6rsdgr6l sz616 meg6llapoddsban 16szes 6 am szab6lyozoft piacara bevezetett

nyilv6nosan mlikdd6 rdszv6nytirsas69,

ezdrt 6tl6that6 szervezetnek minosiil.

II. Az I. pont ali nem tartoz6 jogi szem6lyek vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelke-
zd
gazd6lkod6 szervezetek

Z:on;......F=;,.:*.
. .roldi LlwD TeDDls Club

''r 1',i I liii*lq'Bdk'€t'i{6lfi It27:'
r bsz:1m: I 8008711-2-42
r?J.P.llJ1600&-2009e0?1.................. (szdkhely) ............. (ad6sz6m)

C--l. Alulirott,
(n6v), mint a

(c6gn6v)

pontl nvilatkozom ,es
ab)[a mcgllelel6 alih tizutttltil,

titrv€nyes
kepvisildje nyilatkozom, hogy az illtalam kdpviselt szervezet az iilamhllta*itsr6l sz6l6 20ll.6vi
cxcV. torv6ny 50. $ (l) bekezdds c) pontjanak megfelel, azaz a nemzeti vagyonr6l sz6l6 201l-
6vi CXCVI. t6rv6ny 3. g (l) bekezd6s l. b) pontja szerint atlethat6 szervezetnek min<isUl, az al6bbi-

ak szerint:

at az Ahalam k6pviselt szervezet oltan bel16ldi vaey kiilfdldijogi szenr6ly vagyjogi szem6lyi-
s6ggel nenr rendelkezri gazdrilkod6 szervezet. amely meglelel a kdvetkezri felt6teleknek:
,ri"rulaidonosi szerkezeG. a odnzmos6s is a terrorizmus finansziroz6sa megel6z6sdr6l 6s megakad6lyo-' zdsir6l sz6lo t6rv6ny szerint meghat6rozott tdnyleges tulaidonosa megismerheto, amelyrol a 2.

az Eur6oai Uni6 tauiillamiiban.
az SurOpai Gazdas6"gi Tersdgnil sz616 meg5llapod6sban rdszes Sllamban,
a Gazddsrigi Eg,yiinmiikod6ai 6s Fejlesa6si Szervezet tag6llamiiban.
olyan 6llairbai-rendelkezik ad6ill6r<is6ggel, amellyel Magyarorszdgnak a kettds ad6ztatris elke-
riil6s616l
sz616 egyezm6nye van

6fi



6s ez az orszAg'..... ...[orszdg megnevezise] ,6s
ac)nem minSsIl a t6rsasAgi ad616l 6s az osztal6kad6r6l sz6l6 tdrv6ny szerint meghatirozott ellen6rz6tt
kiilftildi
t6rsas6gnak, amelyr6l a 3. oontban nyilatkozom 6s
ad) az 6ltalam k6pviselt szervezetben ktizvetleniil vagy kdzvetetten tdbb mint 25%-os tulajdonnal, be-
folyAssal
vagy szavazati joggal bfro jogi szemdly, loq i szem6lyisdggel nem rendelkezo gazdrilkod6 szervezet te-
kintet6ben az aa), ab) ds ac) 

^lpont 
szerrntr feltdtelek fenn6llnak. arnelyrol a 4. pontban nvilatkozom

2. Nyilatkozat t6nyleges tulajdonosr6l

Az iiltalam kdpviselt szervezetnek a p6nzmos6s 6s a terrorizmus finanszirozSsa megel6z6s6r6l 6s meg-
akad6lyozris6r6l sz6l6 2007.6vi CXXXVI. torviny 3. $ r) pontja alapj6n a k<ivetkezo term6szetes
szem6ly(ek) a Idnyleges tulajdonosa( i)*:

3. Nyilatkozat a kiilftldi ellenorztjtt t6rsasigi minositdsrol**

Amennyiben a Tamogatott nem magyarorsz6gi szdkhelyii,6s iizletvezetdsdnek helye kiilftildtin van,6s
sz6khelye, illet6s6ge az Eur6pai Uni6 tagrillamriban, az OECD tagiillamiiban vagy olyan iillamban
van, amellyel Magyarorsz6gnak hatrilyos egyezmdnye van a kettos ad6ztatis elkertil6s6re, kdrj0k
adja meg a pdlyizat benyrijtrls6nak 6v6tol kezdodoen az utols6 leztlfi ad66vig, hogy a gazd6lkod6

szervezet 6s az adott rillamban ldvd kapcsolt v6llalkoz6sai 6ltal egyiittesen saj6t eszkdzzel 6s munka-
viszonyban foglalkoztaton munkav6llal6kkal v6gzett termel6, feldolgoz6, mezogazdasigi, szolgtilta-
t6, befektet6i, valamint kereskedelmi tev6kenys6g6bol szirmaz6 bev6tele hiiny szdzald.ka az dsszes

bev6tel6nek, az al6bbiak szerint (amennyiben ttjbb gazdrilkod6 szervezet van, k6rjilk irjabb t6bl6zat

kit0lt6s6t):

termelo, feldo lgo
Az illetoseg szer nti orsz69ban

26, mezogazda-
s6gi, szolgriltat6, befektet6i, va-
laminl kereskedelmi tevdkenysd-
96b6l sz6rmaz6 bev6teldnek ari-
nya az osszes bev6telhez k6pest

Amennyiben a T6mogatott magyarorsz6gi sz6khellyel rendelkezik, nem kiilfttldi ellenorztjtt t6rsas6g.

Sziiletdsi hely 6s id6 Anyja neveSrsz. Tdnyleges tu lajdonos

Gazd6lkod6 szervezet neve

(p irly 6zat be n y irj tri-
s6nak 6ve)

(utols6 leziirt
ad66v)

6/2

R6szesedds
m6rtdke o/o-bar

=
I

I

=

ad6ev



4. Nyilatkozat a kdzvetleniil vagy kdzvetetten t6bb mint 25%-os tulajdonnal, befolyiissal, szavazati
joggal bir6 iillamhiiztartison kivi.ili jogi szemdly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo gaz-
diil kod6 szervezet ritl6that6srig6r6l

4.1. A kdzvetleni.il vagy kdzvetetten t6bb mint 2570-os tulajdonnal, befoly6ssal, szavazati joggal (to-
vribbiakban: 16szesed6s mdrt6ke) bir6 jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazdiil-
kod6 szervezet(ek) 6s ad6illet6sdgtik:

Ad6illetosdge

4.2. A kdzvetlenfil vagy kdzvetetten t6bb mint 25%-os tulajdonnal, befolyrissal, szavazati joggal bir6
jogi szemdly vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkezo gazd6lkod6 szervezet t6nyleges tulaj-
donosa

R6szesedds
m6rt6ke
Yo-ban

4.3. A k<jzvetleniil vagy k<izvetetten tdbb mint 250lo-os tulajdonnal, befoly6ssal, szavazatijo8Sal bir6
jogi szem6ly vagy jogi szem6lyisiggel nem rendelkezo gazdrilkod6 szervezet a t6rsas6gi ad6r6l 6s az

osztalikad6r6l sz6l6 1996. 6vi LXXXL tdrv6ny 4. $ ll. pontja szerinti ellentirzdtt kiilfdldi tArsas6-

gi* t min6sit6se

Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazdiilkod6 szervezetek sz6khelye,. illet6sdge az. Europai Uni6
tagrillairiban, az OECD tagrillamrlban1lagy olyan allamban.van, amelly_el Magyarorsz6gnak hat6lyos
eg"yezm6nye van a ketttis a-d6ztates elkertilis6re, k6rjiik adja meg.a pblyizat.b_enytjt6s6nak 6v6tol
k;idod6e; az utols6 lez6rt ad66vig, hogy a gazd6lkod6 szeivezet 6s az adott iillamban l6vo.kapcsolt
vdllalkoziisai dlral egyiinesen saj6r lszkdTzel es munkaviszonyban loglalkoztatott mun kav6lla kikka I

vdgzerr termelo. feiiol9oz6. niezogazdas6gi. szolgdltat6. bifekretSi. valamint.kereskedelmi rev6-

kei-ysegibol szirmazo b-ev6tele hany" szdzal&a az oiszes bevetelenek. az akibbiak szerinl (amennyi-
ben-tob-b gazdrilkod6 szervezel van. k6rjiik ujabb teblazat kittiltdsdt):

Az illetilseg szerinti orsz6gban termel6,
feldolgoz6, mez6gazdas6gi, szol96ltat6,
befekGtoi. valamint kereskedelmi tev6-
kenys6g6bol szirmaz6 bevdtel6nek arinya
az cisszes bevdtelhez ke est

Amennyiben a gazd6lkod6 szetyezet magyarorsziigi sz6khellyel rendelkezik, nem kiilftrldi ellen6rzdtt

t6rsasiig.

Srsz. Gazd6lkodo szervezet neve Szervezet ad6szSma R6szesedds
m6rtdke o%-ban

Sziilet6si hely ds
ido

Anyja neveSrsz. Gazd6lkod6 szervezel neve T6nyleges tu-
lajdonos(ok)

Gazdrilkod6 szervezel nevead66v

(prllyizat be-
nytjtris6nak
6ve)

lezart(utols6
ad66v)

6/3



III. Civilszervezetek,vizitirsulatok

l. Alulirolt, ,

(nev). mint
.'.ll\$.4rloldl.L.rr le[!r!.ClBb...
'165 iiudapest, Bdk6uyf6ldi &27

Adoszim: 1 80087 1 1 -242
'" "otF 1't716008:m099qn" " "'

ontban tkozom

(civil szervezet,4....
yizitdrsulat
nere) ...... (sz6khely)
(ad6szim)
tdrv6nyes kdpvisel6je nyilatkozom, hogy az 6ltalam k6pviselt szervezet az |llamhintartAsr6l sz6l6
2011.6vi CXCV. tdrv6ny 50. $ (l) bekezdds c) pontjrinak megfelel, azaz a nemzeti vagyonr6l sz6l6
20ll.6vi CXCVI. ttirv6ny 3. g (l) bekezd6s l. c) pontja szerint iitliithat6 szervezetnek min<isiil, az
al6bbiak szerint:

a) Az 6ltalam k6pviselt szervezet vezeto tiszts6gviseloi:

Srsz. Vezet6 tisasdgvisel5 Sziilet6si hcll'es ido Anyja neve

Lc.o-d F<-ze--^.r-1-- Be-' ccl .l56q.lt 11 . Sz+{.1^ a',J r-q^' €r r,rdar}
I

b) Az iltalam k6pviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezeto tiszts6gvisel6i az al|bbi szer-

vezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghalad6 r6szesedissel:

c) A b) pont szerinti szervezet(ek) 6tkithat6 szervezetek, azaz

rol 6s megakad6lyo-cal tulajdonosi szerkezete, a p6nzmosis 6s a terrorizmus finansziroz6sa megel6z6sd
zisir6l-sz6l6 ttjrvdny sze;int meghatiirozott t6nyleges tula.idonosa megismerhet<i, amel rol a 2.

ban nvilatkozom.
ifii-;;Ei6;nnni6 tas6llameban, az Eur6pai Gazdasrigi T6rs6gr61 sz6J6 meg6llap,od6sban rdszes 6l-

i"-t;, ; Clzdasaei Eg"yiittmiikdddsi es Fejlesztesi Szervezet taEAllamdban. .o 
lyan dllamban rendelke-

,if uaOitt"ttireggell aml'llyel Magyarorszdgnak a kettos ad6ztatis elkertilds6rol sz616 egyezmdnye
van, amelyrol a 3. pontban nyilatkozom

""1n@osztaldkad6r6lsz6l6ttirv6nyszerintmeghat6roZottel|en6rzijttkrilfdldi
tArsasag
cd)a sze

nak*+. amel
rvezetben kdzvet leniil vagy kozvetetten t6bb mint 25oZ-os tula.idonnal, befolyissal vagy

3.

em rendelkez<i gazd6lkod6 szervezet tekintetEben az ca),

Srsz. Vezeto tisasdgvisel6 Szervezet neve Szervezet
ad6szdma

Rdszesedds
m|rtfke %o-

ban

2-a-noG Fe---r l vr- Z - Lo-+ o-1.- tr tL 2 I Lk oof,s.-a- 13 So
I

szavazatt
ioeeal bir6 iogi szemely. jogi szemdlyisdggel n

Tbjns ccl alpont szerinti feltetelek fenn6llnak.

6/1
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2. Nyilatkozat t6nyleges tu lajdonos16l

A b ) pont szerinti szervezetnek a pdnzmosis 6s a terrorizmus finansziroz6sa megel6zdsdrol ds meg-
akadrilyozrisrir6l sz6l6 2007. ivi CXXXVI. tdrv6ny 3. $ r) pontja alapj6n a kdvetkez6 termdszetes
szemily(ek) a t6nyleges tulajdonosa( i)*:

3. Nyilatkozat a b) pont szerinti szervezet ritl6that6s6grir6l

3.1. A b) pont szerinti szervezet(ek) ad6illettis6ge

3.2. A b) szerinti szervezetek ellenSrz0tt kiilftildi trirsasigi** min6sit6se

Amennyiben a 3.1. pontban felsorolt gazdiilkod6 szervezetek sz6khelye. illet<lsege az Eur6pai Uni6
tagrillairdban. az OECD tagdllamriban vagy olyan 6llamban van, amellyel Magyarorsz6gnak hatdlyos
ee.yezm6nye van a kenos ad6ztatds elkeriilesere, k6rjiik adla
11i6s. a oaly|zat benvuitiis6nak ev6tol kezd6d6en az u1ols6 iezrirt ad66vig, hogy a gazdilkod6 szervezet

". 
i, udon dllamban 

"l6vo 
kapcsolt v6llalkozdsai iiltal egyiittesen sajdt eszkozzel es munkaviszony-

ban foglalkoztatott munkavii lal6kkal v6gzett termel6, fildolgozo, _mezogazdasltgi, szolgriltat6, be-

fektetoi valamint kereskedelmi tev6keny*g6bol szbrmaz6 bev6tele hriny szazal.|ka.az 'd.sszes bev6tel-
6nek, az alibbiak szerint (amennyiben tobb gazd6lkod6 szervezet van, kdrjiik tjabb t6bl6zat kittjltd-
sdt):

Srsz Gazd6lkod6 szervezet
neve

T6nyleges
tu Iaj donos

Sziiletesi hely 6s ido Anyja neve Rdszesed6s

m6rt6ke
Yo-ban

Z - tu -o,,nl-atk Ll Ztncd T<-tz- e. l*tcl2 , l9A9 . ll 19 -.$,I+.ln e,re-L €t 1^.l b-..-.} .So./.

Z - tl-o^to.\.,J tL 7L^)s rzuite, ?.^ . l4.1l . o1 .oI n ' ha"lour nc!a. so-/.
Md,"-.-

Srsz. Cazdrilkod6 szervezet neve Szervezet ad6szlma R6szesedes
m6rt6ke %-
ban

Ad6illet6sege

ad66v Gazdrilkod6 szervezet neve Az illetosdg szerinti orsz6gban termel6, feldolgo-
26, mez6gazdashgi, szol96ltat6, befektet6i, vala-
mint kereskedelmi tevdkenys6g6bol szArmaz6

bevdtel6nek ar6nya az tisszes bevdtelhez k6pest

(p6lyizat be-
nytjtesenak
ive )

(utols6 lezilrt
ad6dv )

6t5

-t



Amennyiben a gazd6lkod6 szervezet magyarorsz6gi sz6khellyel rendelkezik, nem kiilfiildi ellenrjrzcitt
tdrsas6g.

4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az ritl6that6srigrir6l, amelyek kozvetleniil vagy kozvetetten
tijbb mint 25%-os tulajdonrtal, befolyiissal vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazd6lkod6 szer-
vezetben, amelyben a civil szervezet, vfzit6rsulat vagy ezek vezet6 tisztsdgviseloi 25%o-ot meghalad6
r6szesed6ssel rendelkeznek

tdnyleges tulajdo-
nos sziiletdsi helye
6s ide e

Amennyiben a fenti tiibliizatban felsorolt gazdrilkod6 szervezetek sz6khelye, illetosdge az Eur6pai
Uni6 tag6llam6ban, az OECD tagrillamiiban vagy olyan 6llamban van, amellyel MagyarorszSgnak hat6-
Iyos egyezmdnye van a kettos ad6ztat6s elkeriilds6re, k6rjiik adja meg a p|lyiLzat benyljt6s6nak 6v6t6l
kezd6doen az utols6 lez6rt ad66vig, hogy a gazd6lkod6 szervezet 6s az adott iillamban ldv6 kapcsolt
viillalkozrisai 6ltal egytittesen sajat eszkdzzel 6s munkaviszonyban foglalkoztatott munkavallal6kkal
vdgzett termelo, feldolgoz6, mezogazdasiigi, szolgeltat6, befektetoi, valamint kereskedelmi tev6keny-
s6g6bof szdrmaz6 bevdtele h|ny szitzalfka az dsszes bevetel6nek, az al6bbiak szerint (amennyiben
tobb gazdrilkod6 szervezet van, kdrjiik rljabb tribl6zat kitOltdsdt):

Az illetosdg szerinti orsZAgban terme o, e
dol9oz6, mezlgazdasS,gi, szol96ltat6, befek-
tetoi, valamint kereskedelmi tev6kenys6g6-
bol szdrmazo bevdteldnek ardnya az osszes

bev6telhez k6pest

Amennyiben a gazd6lkod6 szeryezet magyarorszegi szdkhellyel rendelkezik, nem kiilfdldi ellen<jrztjtt
t6rsasiig.

Kijelentem, hogy az i talam k6pviselt szervezet alapit6 (l6tesit6) okirata, illetve ktildn jogszabrlly sze-
rinti nyilviintartiisba v6telt igazol6 okirata alapjAn jogosult vagyok a szervezet k6pviselet6re (6s cdgjegyzd-
s6re).

Felel6ss6gem tudat6ban kijelentem, hogy a nyilatkozatban megadott adatok a val6siignak megfelelnek

A fent megadott adatokban bekdvetkez6 viltozist 8 napon beliil, az rij adatokra vonatkoz6 nyilatkozat
megkiild6s6vel jelzem.

Kelt, ..If.-...?el?. :..9h..9? .

.Z€.ll.Y+...r=*es.t .

tdrvdnyes k6pvisel e

!lr CluL
tn27

Adbsztgo;_. 18008711-242
oIP 11716008-20099071

A * is *:N ielr)lt fogalmak magyardzatdt a kitalfisi segddlet tartalmazza.

Srsz Gazd6lkod6
szervezet ne-
VE

R6szesedds
mdndke %-
ban

Ad5illetos6ge t6nyleges tu Iaj-
donos(ok)

ad66v Cazd6lkod6 szervezet neve

(pilyizat be-
ny[jt6sinak
6ve)

lezirt(utols6
ad6dv)

6/6
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A t{mogatrist ig6nyl6 adatai:

n6v:
sz6khely:
k6pvisel6 neve:
nyilv6ntart6si sz6m:
nyilv6ntartSst vezetS szerv neve:
ad6szdm:
bankszdmlasz6m 6s sz6mlavezeto pEnzintizet

NYILATKOZAT

lfr6fvdsl6ldi Lawn Tennis CIub
t165 Budapest, B6k6uy6ldi rftt27.

Adt*zitn: | 8O087 1 1 -242
o1? 117t 6008-20099071

€\JAn5 r-.' -.s"-^rdr.n rlBU
- hs+t,

z-lef,)t\: -rAtED C.- , mint a tdmogat:ist ig6nyl6 szervezet k6pviselet6re
jogosult szem6ly a timogatist ig6nyl6 szervezet nev6ben az al:ibbiakr6l nyilatkozom:

2*

az ehalr;m kdpviselt szeryezet megfelel az Aht. 50. $ (l) a) pontjriban a rendezett munkatigyi kapcsola-
tok vonatkoziisiiban meghaterozott felt6teleknek, valamint az Aht. 50. $ (l) bekezddse szerint vizsg6-
land6 jogi szemdly, jogi szem6lyisdg ndlktili szervezet adatait rendelkez6sre bocsrida.

YAGY
az iitalam k6pviselt szeryezet vonatkoz6siban az Atrt. SO. g (l) bekezdds a) pontjriban meghat6rozott
rendezett munkaiigyi kapcsolatok k<ivetelmdnye - munkav6llal6 foglalkoztat6sinak hi6ny6ban - nem
6rtelmezhetS;

VAGY

az ltalam kdpviselt szervezetre Magyarorszigon tdrtdn6 foglalkoztat6s hi6ny6ban az Aht. 50. $ ( I ) be-

kezdds a) pontjriban meghat6rozott rendezett munkatigyi kapcsolatok kcivetelm6nye nem terjed ki;

a tiimogatiisi ig6nyben foglalt c6l tekintet6ben az d,ltalarn kdpviselt szervezetet

ad6levon6sijog megilleti, illetve az ad6terhet m6sra 6thSritja;

VAGY
ad6levonrisijog nem illeti meg, ds az ad6terhet m6sra nem hiritja 6t,

A neglelelS ftsz aldhizand6

Biintetojogi felel6ss6gem tudat6ban kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a val6srignak megfelel

Kelt, t( 1-ar? . ol oa .

{

a,16ty{sf6ldi LewD Tennis Clut
' 165 Budapesf B6k€ny61di r:t 27

Ad6szim: 18008711-242
orP 1t716008-2009m71

l*.

Alulirott,



NYILATKOZAT

az Eur6pai Uni6 m(ktid6s6r5l sz6l6 szerz6d6s 107.6s 108. cikk6nek a csek6ly tisszegfi

tdmogatdsokra val6 alkalmazdsA16l s2616,2013. december L8-i L4O7 /2OL3lEU bizottsdgi

rendelet (HL L 352., 2OL3.L2.24.,1. o.) szerinti csek6ly tisszegfi (de minimis) tdmogatds

eset6n

1, Kedvezm6nyezett adatai

N 6v: Mdty{staldi Lawr| .lFn-i( ..r..
t ro5^!'ldaf esr- gdkdnvrbtrti r:i i:..surz4x: tduu6 / I l_7-d)

orp t t zlooot_:ooq.r0t I

Aldirdsra jogosult k6pviselS 2,atJOc' f€REt,.t c
E-mail cim:

(jel6lje X-szel )
Egyesiil6s a folyamatban l6v6 6s az azt megel6z6 k6t ad66v sordn
Sz6tviiliis a folyamatban l6v5 6s az azt megel6z6 k6t ad66v soriin

Egyesiil6s, sz6tvdlds ideje:
(6v) (h6nap) (nap)

Ezrlton nyilatkozom, hogy a foly6 p6nz0gyi 6vben 6s az azl megel6z6 k6t p6nzugyi 6v sordn a

kedvezm6nyezett, tovdbbil az olyan vdllalkozdsok, amelyekkel a kedvezm6nyezell az L4O7 /2O13/EU

bizottsdgi rendelet 2. cikk (2) bekezd6se alapjdn egy 6s ugyanazon vdllalkozdsnak min6si.il, a

k<lvetkez6 csek6ly dsszeg( t6mogatds(ok)ban 16szes0ltek.

Nyilatkozatom a f4O7 /aO13/EU bizottsdgi rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezd6seiben irtak betartdsdhoz

sziiks6ges adatokat is ta rtalmazzdk.l

1 
Az egyesLi16s 6ltal 6rintett v;llalkozdsoknak nyUjtott valamennyi kordbbi csek6ly osszeg( t6mogatest bele kell szdmitani az

egyesLil6s rdvdn ldtrejdv6, vagy jogut6d p6lyiiz6 csekdly 6sszegU temogat6si keret6be. Az egyesLi16st megel6z6en

jogszergen odait6lt csekdly 6sszeg( timogat6s k6s6bb is jogszerU marad.

Ha egy vdllalkozds kdt vagy t6bb vdllalkozisra v6lik sz6t, a szdtvalist megel6z6en nyijtott csek6ly dsszeg[i tdmogatist az

eredetileg a timogatdsban rdszesri16 azon vdllalkoz6snak kell betudni, amely a csek6ly 6sszeg( tdmogatiissal tdmogatott

tevdkenysdget jtvillalta. Ha ennek meghatirozisdra nincs lehet6sdg, a csekEly osszegu t6mogatdst a sajit t6k6nek a

sz6tvdlds t6nyleges id6pontjiban 6rvdnyes kdnyv szerinti 6rtdke alapjiin ardnyosan el kell osztani a szdtvdl6s 6ltal €rintett

villalkozdsok kdzdtt.

L

3. fiiggel6k a LslZOt5. (1V.27.) tinkorm6nyzati rendelethez

Ad6szdm:

Eldrthet6s6g:

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezm6nyezett, tovdbbd az olyan viillalkozdsok, amelyekkel a

kedvezm6nyezett egy 6s ugyanazon viillalkozdsnak min6siil, milyen csek6ly <isszegfi tilmogatds(ok)ra

nyijtottak be tdmogatilsi k6relmet (az elutasitott k6relmekr6l nem kell nyilatkoznl, csak azokr6l,

amelyek elbiriildsa folyamatban van).
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3. Adatok az egy 6s ugyanazon villalkoz6sokr6l
Nyilatkozom, hogy az 7407 /2013/EU bizottsiigi rendelet 2. cikk (2) bekezd6se 6rtelm6ben
a kedvezm6nyezett az alilbbi vdllalkozdsokkalmin6s0l egy 6s ugyanazon vdllalkoziisnak.
VSllalkozSs neve Ad6szSma

Az 1,407 /2013/EU bizottsiigi rendelet szerint csekdly osszegfi tdmogatds nem halmozhat6

kock6 zatfin a nszirozil si c6hj (kockiizatit6ke-tiimogatils) int6zked6ssel vagy azonos elsz6molhat6

kolts6gek vonatkozdsdban ny[jtott iillami tdmogatdssal, amennyiben az igy halmozott tisszeg

meghaladn6 a csoportmentess6gi rendeletekben vagy az Eu16pai Bizottsdg hatdrozatdban

meghatdrozott maximdlis tilmogatdsi intenzitdst vagy osszeget. Ennek megfelel6en

a kedvezm6nyezett vonatkozdsdban az aldbbiak16l nyilatkozom.s

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezm6nyezett milyen kockii zatfina nszirozdsi c6li
int6zked6sre vonatkoz6, vagy a jelen piilyiizattal 6rintett csek6ly osszegfi tdmogatds elszdmolhat6

kolts6geivel azonos elszdmolhat6 kdltsdget tartalmaz6 6llami tiimogatiisra nyijtott be tdmogatilsi

k6relmet (az elutasitott k6relmekr6l nem kell nyilatkozni, csak azokr6l, amelyek elbirdldsa

folyamatban van).

s ttt kizd16lag a kedvezm6nyezett tekintetdben kell nyilatkozni, az egyesUl6sre 6s szdtvdl6sra vonatkoz6 szabllyok, au egy ds

ugyanazon vdllalkozds fogalma iltal 6rintett vdllalkozisok tekintet6ben nem.

3
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Nyilatkozom, hogy a kedvezm6nyezett alilfrdsra jogosult k6pvisel6je vagyok 6s a fent megadott

adatok helyesek.

Hozzdjdrulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tdrgyban illet6kes szerveknek az adatkeze16 dtadja

Kelt: 9 Lal'I . o\.ool
0

Ked nyezett

(aldiriis, pecs6t)

. {r, a5!lldi Lnwn Tennis Club
'i6i lludapest, B6k6ny6ldi it 27

Arioszam: I 8008711-2-42
(ifP I I ?16008-2009m71
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Al6ir6si cimp6ld6ny

Alulirott Zeng6 Ferenc (anyja neve: Sztrehrirszki Erzs6bet), 1165 Budapest, Fut6r6zsa utca
79. III. emelet 2. szfun alatti lakos, mint a Mdtyrisftildi Lawn Tennis club (sz6khelye: 1165
Budapest, Bdk6nyfcildi ut 27.) elntike kijelentem, hogy az egyesiiletet akk6nt jegyzem, hogy
annak e16irt, el6nyomott vagy nyomtatott elnevezdse alii nevemet tinill6an az alabbiok
szerint irom:

Zen Ferenc

ftqt
Dr. Mizsir M6nika, Budapest XIV. ker. 3. sz. k6zlegyz6
I146 Budapest, Thtiktily rit 93. I. emelet 4.
Tel: 251-1 9I4, 252-9363

ALiiRAsHITELEsiTEsT rANUsiTvANy------------------
Uryszdm: ll044lld,l764t20l5.
Alulirott doktor Sk6rrln Zsuzsanna, mint doktor Mrizsrlr M6nika budapesti k6zjegyzci mellett
mrik6d6 k6zjegyz6helyettes tanusitom, hogy ezt a fenti ,,ALAineSI CiUfelDANy,
elnevez6sri okiratot ZENG6 r'nnr,Nc sztiletet6si neve: Zeng6 Ferenc (sziiletett: Bercel,
1969. november 19., anyja neve: sztretuirszki Erzs6bet) magyar rillampolgar, 1165 Budapest,
Fut6r6zsa utca 79. III. emelet 2. szam alatti lakos, aki szemdlyazonossdg6t a felmutatott
128653KA sziimri szemdlyazonosit6 igazolvinnyal m6g lakcimdt a gg9l5g wL szrimrl
lakcimet igazol6 hat6s6gi igazolvrinnyal igazolta (a szem6ly- 6s okmdnyellen6 :rlis az tgyfll
djdkoaadsrival 6s beleegyez6sdvel megt6rt6nt, JUB szim: 201506170933006456) - a mai
napon, el6ttem sajitkeziileg irta ald. ------
Kelt Budapesten, 2015. (Kett6ezer-tizen<ir6dik) 6v jrinius h6 17. (Tizenhetedik) napjrin. ----

dr. Skt6
ktizj

Dijj€gyz6k:
Munkadij:
KOltsdgetakiny:

I 000,-Ft
400,-Ft

q..

tPsz rQr\_9

Tetes k0zjegyz6i dij: I 500,-Ft


