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Polgármestere 

1163 Budapest, Havashalom u. 43. 
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Beküldési határidő: 

Az adatlap sokszorosítható\ 



1. Kérelmező/pályázó szervezet adatai 

1.1 A szervezet megnevezése: Kertvárosi Vívó Sport Egyesület 

1.2 A szervezet székhelye: 1162. Budapest, Monoki u . 2 7 ' 

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

1.4 A szervezet adószáma: 18198829-1-42 

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

1.6 A szervezet pénzintézeti számlaszámai: Budapest Bank 
1010223 7-01384100-01003 009 

1.7 Előző támogatási elszámolás benyújtásának dátuma: 2015.12.23 

1.8 Előző üzleti évre vonatkozó beszámoló letétbe helyezésének dátuma: 
2015.05.31. (2015.évi) 

2. A kérelem/pályázat célja: 
Bp . XVI. kerületi fiataloknak verseny- és szabadidős, valamint a felnőtt lakosságnak 
szabadidős sportolási lehetőséget biztosítani az egészséges életmód, a szabadidő 
hasznos eltöltésének jegyében. 
2015. október 15-én felavatásra került a vívósportágnak speciálisan megfelelő, 
korszerűen átalakított kulturált és biztonságos vívóterem. 
Havi bérleti díja bérleti díja 359.400,-Ft/hó + ÁFA azaz bruttó 456.438,-Ft. 
A bérleti díj 67 %-nak elengedése közvetett támogatásként az egyesület 
gazdálkodását jelentős mértékben segítené. 

3 . A megvalósítandó cél érdekében folytatott tevékenység leírása: 
Az egyesület 2008. decemberében alakuh. Az elmúlt évek alatt az egyesületben 
kezdőszinttől a versenyszerűen sportoló fiatalok eljutottak a hazai dobogókig. Fiatal saját 
nevelésű sportolóink 2016-ban már hatodik éve versenyeznek (kerületi lakosok). 
Az egyesületnek 1 fő felnőtt válogatott sportolója (kerületi lakos) is van. 
Számos nemzetközi versenyt nyert, illetve döntős helyezést ért el Kertvárosi színekben. 
Olimpikon a Riói Olimpián. 
Versenyzőink az évközi versenyeken rendszeresen döntős helyezést értek el. A különböző 
korosztályos Országos bajnokságok küzdelmeiben gyermek korosztálytól a felnőtt 
kategóriáig indulnak KVSE versenyzők. 
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Már számos helyezést és országos bajnoki címet szereztek. 

A vívásoktatás Decsi István mesteredző, az egyesület vezetőedzője irányításával zajlik. 
Legutóbbi eredményünk: 2016.március 5-én Kern Bianka a Kadét Európa Bajnokságon 
egyéni 5. helyezést ért el, és két nap múlva megszületett a KVSE első Világverseny 
aranyérme, ugyanis a magyar kadét lányok csapatban aranyérmet szereztek Novi Sadon, a 
csapat tagjaként Kern Bianka is Európa Bajnok lett. 
Felnőtt versenyzőnk által Egyesületünk Világbajnoki csapat ezüstéremmel, EB csapat 4. 
helyezéssel gazdagodott. 
A csapat érmek is nagyon fontosak és értékesek, hiszen hosszú meneteléssel, igen jó egyéni 
eredményekkel lehet a csapatba bekerülni. 

Az Önkormányzat, nagy örömünkre 2015. október 15-én megnyitotta csodás 
vívótermeinket, melyek világszínvonalúak a felszerelés, a bútorzat és a környezet 
tekintetében is. 

A vívóterem bérleti díja 359.400,-Ft/hó + ÁFA azaz bruttó 456.438,-Ft, 
a bérleti díj mellett jelentős kiadást jelent a rezsi költség (vízdíj, fűtés, világítás) is. 
A bérleti díj 67 %-nak elengedése nagy segítséget jelenthet az egyesület 
gazdálkodásában. 

4. A programban résztvevők létszáma és életkoruk 
A Kertvárosi Vívó Sport Egyesületben sportolók száma jelenleg 147 fő különböző 
korosztályokban. Ebből az iskolai vívásban részt vevők száma: 87 fő. 
Az igazolt versenyzők száma: 32 fő 
Haladó, de még nem versenyzők: vívó alapcsoport 15 fő, vívó haladó csoport 10 fő 
Kezdő csoportok, haladók, versenyzők mellett a szabadidős vívást gyakorlók is 
megtalálhatóak. 
A vívóteremben minden hétköznap vannak edzések. 

5. A program/pályázat tervezett megvalósítása: 

- kezdő időpont: 2016.07.08 

- befejező időpont: 2016.12.31 

6. A támogatási igény 

6.1. A program/pályázat megvalósításának teljes költségigénye: 

6.2. Megvalósításhoz meglévő saját forrás összege: 

6.3. Megvalósításhoz szükséges támogatási igény: 

6.4. Megvalósításhoz szükséges egyéb forrás: 

2635561 

1765823 

869738 



7. 
A program/pályázat költségvetés-tervezete:* Bevétel: Kiadás: 

- Személyi jellegű: minimál bér 

- Járulékuk: szoc.hozzájárulás 

- D o l o g i jel legű: 

vívóterem bérleti díj 

2635561 

- Felhalmozási jellegű: 

Összesen: 2635561 

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

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

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

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

** A benyújtandó dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény 
benyújtásától számított 30 napnál régebbi. 
(Önkormányzati 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 kéiehnet/pályázatot elutasítja. 

Alulírott nyilatkozom, hogj' rcndcrotlcn 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 2016. 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, hogy a 2015 év október hó 15. napján kiállított és az Önkormányzat 
részére 2015 év október hó 15. napján támogatási igény céljából rendelkezésre bocsátott és az 
Önkormányzat részéről elfogadott aláírási címpéldány okiratban foglalt adatok nem 
változtak. 
Alulírott nyilatkozom, hogy a 2008. év december hó 15. napján kiállított és az Önkormányzat 
részére 2016 év május hó 17. napján támogatási igény céljából rendelkezésre bocsátott és az 
Önkormányzat részéről elfogadott létesítő okiratban foglalt adatok nem változtak. 

Dátum: 2016. július 11. Decsi István 
kérelmező/pályázó aláírása 



N Y I L A T K O Z A T 

A támogatást igénylő adatai: 

név: Kertvárosi Vívó Sport Egyesület 
székhely: 1162. Budapest, Monoki u.27 
képviselő neve: Decsi István 
nyilvántartási szám: 01-02-0013235 
nyilvántartást vezető szerv neve: Fővárosi Töi-vényszék 
adószám: 18198829-1-42 
bankszámlaszám és számlavezető pénzintézet:Budapest Bank 10102237-jO 1384100-01003009 

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

1*. az általam képviselt szeivezet 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 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, 2016. július n , 

Kertvárosi Vívó Sport Egyesület 

Kénvrs»lője: Decsi Is 



NYILATKOZAT 

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

A Támogatott neve: Kertvárosi Vívó Sport Egyesület 

Természetes személy lakcíme: 
Születési helye, ideje: 

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

Egyéb szervezet esetén székhelye: 1162. Budapest, Monoki u.27 

Képviselőjének neve: Decsi István 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: OlOO/Pk.60878/2008 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Fővárosi Bíróság 

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

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

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

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény-leírása: 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

Kelt: Budapest, 2016. július 11 

Kertvárosi Vívó Sport É^esü le t 
képviselője: Decsi Istv § y^\/SE 1 

6. § ( I ) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhel támogatásban 
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
h) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-hj 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)-cj pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az 
egyházi jogi személy vagy a szakszervezet űgymtézö vagy képviseleti szervének tagja, 
J)2aaz 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 öl évben párttal közös jelöltei állíloll 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 olà tartozó személy közeli hozzátartozója, 
rfj 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. 



Támogatott neve: Kertvárosi Vívó Sport Egyesület 

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 
Aluh'rott, (név) (székhely) (adószám) törvényes képviselője 
nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2 0 I I . 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, 
1) 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 személy i ségge l 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 ten-orizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelvröl a 2. pontban 
nvilatkozom. 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 

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 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 nyilatkozom. 

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terroriZínus 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 ál lamban 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 
egyezménj'e 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, Decsi lstván,mint 
a Kertvárosi Vívó Sport Egyesület 1162. Budapest, Monoki u.27.18198829-1-42 
törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 201 1. évi 
CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 

a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői: 

Srsz. Vezető tisztségviselő Születési hely és 
idő 

Anyja neve 

1 Decsi István BD.1955.06.22 Rózsa Erzsébet 

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

Srsz. Vezető tisztségviselő Szervezet neve Szervezet 
adószáma 

Részesedés 
mértéke %-
ban 

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

ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nvilatkozom. 
ch) 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 személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az ca), ch) 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 

J 

3. Nyilatkozat a b) pont szerinti szervezet átláthatóságáról 

3 . ] . 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 
tennelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 
szolgáltató, befektetői, valamint 
kereskedelmi tevékenységéből 
származó bevételének aránya az 
összes bevételhez képe.st 

(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 
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. 

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

Kelt, Budapest, 2016. július 11 

Decsi István 

törvényes képviselő neve 

cégszerű aláírás 

A * és ** jelölt fogalmak magyarázatát a kitöltési segédlet tartalmazza. 
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leliaggesztésének / törlésinak 
Időpontja 

A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgál ta tók 
A szervezetnek nincs bejegyzett pénzforgalmi szolgállalója 

Biztosítási Intézkedés, büntetőjogi In tézkedés , végrehaj tás i eljárás 
Nincs eljárás folyamatban 

Egyéb; 
Nincs egyéb adat bejegyezve 
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ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY 

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

// /' 

Dr. Nagy Marianna 
közjegyző 

1165 Budapest 
Veres Péter út 105-107.1/107. 

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

Ügyszám: 11086/H/699/2015. 

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

Az eredeti dolíumentummal 
mindenben megegyező 

liiteles másolat. 

Dr. Szabó 
közjegyző-h 


