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PÁLYÁZATI ADATLAP
Kőbányai sportegyesületek 2019. évi támogatására

I. A pályázó adatai

A pályázó szervezet neve:

Székhelye:

Adószáma:

Képviselő neve: 

Telefonszáma: E-mail címe:

Bírósági bejegyzés dátuma: Száma: PK

Közhasznúsági fokozata:          nincs                    közhasznú                    kiemelten közhasznú

A szervezet bankszámláját vezető pénzintézet neve:

Bankszámla száma:

A pályázati cél megvalósításáért
felelős személy neve:

A pályázati cél megvalósításáért
felelős személy telefonszáma:

II. Az egyesület taglétszáma összesen

Az egyesületben foglalkoztatott utánpótláskorú tagok száma (tanfolyam, szakosztály, versenyző összesen):

Kőbányai lakcímmel vagy Kőbányán tanulói jogviszonnyal rendelkező igazolt utánpótláskorú versenyző:
(akik a 18. életévüket nem töltötték be, valamint akik 2019. december 31-éig a 18. életévüket betöltik)

Kőbányai lakcímmel rendelkező felnőtt korú tagok száma (tagjegyzék alapján):

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a) a pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek,
b) a szervezetnek nincs köztartozása, a szervezet nem áll végelszámolás, vagy felszámolás alatt, vele szemben csődeljárás, 

vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban,
c) a szervezetnek nincs az Önkormányzattal, önkormányzati költségvetési szervvel és az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában lévő gazdasági társasággal szemben tartozása,
d) a pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra, 
e) a sportegyesület az Önkormányzat által meghatározott kedvezményeket biztosítja a nagycsaládosok részére,

f) a szervezet a 2019. évi tagdíjat a Kőbányai Sportszövetségnél befizette    igen      nem

g) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal rendelkezik-e.    igen      nem

h) a pályázó 2019-ben részesült-e a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban:   igen      nem

i) a pályázó 2019-ben részesült-e nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban:  igen      nem

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
felé a támogatási szerződésben rögzített határidőig elszámolok. 

Budapest, 2019 . 

       PH.

a pályázó törvényes képviselőjének
         aláírása
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A pályázó neve:

III. A pályázó sportegyesület tevékenységének bemutatása és a 2019. évre tervezett
programok ismertetése (legalább egy oldal)
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A pályázó neve:

IV. A támogatás célja, a támogatni kért tevékenység részletes bemutatása
(legfeljebb egy oldal)
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V. Költségvetés

A költségnem megnevezése Teljes költség Saját forrás Igényelt támogatás

Igényelt támogatás összesen:                                                                Ft

VI. Csatolt mellékletek listája

igen nem

1. Kimutatás az utánpótláskorú tagokról

2. Az egyesület tagjegyzék kivonatának másolata (18 év feletti tagok)

3. Versenyrendezés esetén versenykiírás, edzőtábor esetén részletes program, 
továbbképzés esetén szakmai program

4. A sportegyesület 2019. évi tervezett működésének bemutatása a költségvetéssel,
a támogatni kért költségek részletes leírása

5. A nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a sportegyesület 
nyilvántartásban lévő adatairól

6. A sportegyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának másolata

7. Az előző évről szóló beszámoló letétbe helyezéséről szóló igazolás, vagy a postára 
adás tényét igazoló feladóvevény másolata

8. Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet letétbe helyezéséről szóló 
igazolás, vagy a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata
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18 év feletti tagok adatai

Sor-
szám Név Lakóhely Születési év Edző neve

Budapest, 2019. 

       PH.

a pályázó törvényes képviselőjének
         aláírása
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Utánpótláskorú tagok adatai

Sor-
szám Név Lakóhely Születési év

Tanulói jogviszony
helye

Edző neve

Budapest, 2019. 

       PH.

a pályázó törvényes képviselőjének
         aláírása
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Nyilatkozat

Alulírott        ezúton akként nyilatkozom, hogy a „A kőbányai 
sportegyesületek 2019. évi sportcélú támogatása” címmel kiírt pályázati felhívás kapcsán benyújtott adatlapban és 
az ahhoz csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adataimnak a tenderrel összefüggő nyilvántartásához 
és kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 
bekezdésének b) pontja alapján hozzájárulok.

Budapest, 2019.

a pályázó törvényes képviselőjének
         aláírása
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