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Előterjesztés 

a Humánszolgáltatási Bizottság részére 

1J2f . számú előterjesztés 

a kőbányai tehetséges sportolók 2015. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásának pályázati 
felhívásáról szóló 165/2015. (V. 14.) HB határozatával döntött az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: 
költségvetési rendelet) elkülönített 2 OOO OOO Ft keretösszeg erejéig. 

A pályázati támogatás célja azon Kőbányához kötődö sportolók támogatása, akik egyéni és 
csapatsportágakban kiemelkedő- országos versenyen 1-6. hely, illetve nemzetközi versenyen l
l O. hely - sikereket értek el az adott sportági szövetség által szervezett hivatalos versenyeken, 
bajnokságon. A pályázati felhívás szerint egy sportoló részére nyújtható támogatási összeg 
legfeljebb 250 OOO Ft. A részvételi feltételeket a pályázati felhívás tartalmazza, mely az 
előterjesztés 2. melléklete. 

A pályázati felhívásra eddig egy db pályázat érkezett. 

Pakot Anna lovastorna sportágban versenyez, 2006 óta a Magyar Póni Klub Szövetség leigazolt 
versenyzője. A szülők által benyújtott pályázat érvényes, megfelel a pályázati feltételeknek 

Pakot Anna sportolói pályafutásaminden évben fejlődik, egyre eredményesebben versenyez. A 
2014. évi országos eredményei között számos első és második helyezés szerepel, valamint 
nemzetközi szereplései is egyre kiemelkedőb bek, a harmadik és a hetedik helyen végzett. 2014-
ben egyedüli magyar lányként jutott az Európa Bajnokság döntőjébe. 

A lovastornában fontos, hogy a versenyző által megszakott lóval szerepelhessen a sportoló. A 
versenyeken való részvétel költségei között nemcsak a versenyző nevezési díja, szállás, utazás és 
étkezési költségek szerepelnek, hanem a ló szállítási és tárolási költségei is. A háromgyerekes 
családnak nagy megterhelést jelent a versenyekre való kijutás. 

A pályázat Pakot Anna 2015. évi nemzetközi versenyei közüla csehországi felkészítő versenyre 
és az Errnelóban (Hollandia) augusztus 5-9 között megrendezésre kerülő világbajnokságra való 
kijutás költségeire irányul. A két verseny összköltsége 480 OOO Ft, melyhez a pályázó 250 OOO Ft 
támogatást kért. A nemzetközi versenyek részletes költségvetését és az igényelt támogatások 
eloszlását az alábbi táblázat tartalmazza: 

A verseny megnevezése teljes költség saját forrás igényelt 
támogatás 

EBREICHSDORF (Ausztria) 150 OOO Ft 150 OOO Ft 

FRENST A T (Csehország) 135 OOO Ft 70 OOO Ft 65 OOOFt 

VB Ennelo (Hollandia) 345 OOO Ft 160 OOO Ft 185 OOO Ft 

Pezinok (Szlovákia) 150000Ft 150 OOO Ft 

Igényelt támogatás összesen: 780 OOO Ft 530 OOO Ft 250 OOO Ft 



--------------------

Javaslom, hogy a Bizottság Pakot Anna lovastorna versenyző részére a két nemzetközi 
versenyen való részvétel költségeihez l 00 OOO Ft támogatást nyújtson a Magyar Póni Klub 
Szövetségen keresztül. 
A pályázat teljes anyagát az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. 

II. Hatásvizsgálat 

A támogatás odaítélésével az Önkormányzat jelentős mértékben hozzájárul a sportoló eddigi 
sikerei továbbviteléhez, aki a versenyen elért eredményeivel az Önkormányzat hímevét is 
öregbíti, és Kőbányának szerez ismertséget szerte a világon. Pakot Anna esetében a 
háromgyermekes család részére a támogatás nagy segítséget nyújt az éves versenyek által 
jelentett anyagi terhek viselésében. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 13. § (6) 
bekezdése alapján a Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottságának (a továbbiakban: HB) 
rendelkezési jogkörébe utalt tartalékra kiírt pályázat elbírálását követően a HB dönt az 
előirányzat módosításáról. 

A kőbányai tehetséges sportolók 2015. évi egyéni támogatásáról szóló pályázati felhívásról szóló 
43/2015. (II. 19.) HB határozat alapján a támogatásokra 2 millió forint a Költségvetési rendelet 
12. melléklet 23. során rendelkezésre áll. 

A támogatást szerződés keretében biztosítja az Önkormányzat, melyet a Magyar Póni Klub 
Szövetséggel köt (a továbbiakban: Szövetség). A Szövetség befogadó nyilatkozata a pályázati 
adatlappal egy időben benyújtásra került. 

A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Szövetség a 2014. évről szóló beszámolóját 
(mérleget, egyszerűsített mérleget), az eredménykimutatást (eredménylevezetés) és kettős 
könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet, valamint közhasznú szervezet esetében a 
közhasznúsági mellékletet az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezze, és ezt az 
Önkormányzatnál igazolja. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2015.június" {f." 

Radványi Gábor 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 

.. .12015. (VI. 23.) határozata 
a kőbányai tehetséges sportolók 2015. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról 

l. A Humánszolgáltatási Bizottság a tehetséges sportolók 2015. évi támogatásáról szóló pályázat 
alapján Pakot Anna pályázó részére a Magyar Póni Klub Szövetség útján l 00 OOO Ft támogatást 
nyújt, melynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 23. során 
biztosított. 

2. A Humánszolgáltatási Bizottság felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás 

végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges 
intézkedések megtételére. 

3. A Humánszolgáltatási Bizottság felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírás ára. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 



PÁLYÁZATIFELHÍVÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága pályázatot ír ki tehetséges kőbányai sportolók egyéni 
támogatására. 

l. A pályázat célja: 

A pályázat célja a kerületben élő vagy sportoló tehetséges versenyzők felkészülési 
feltételeinek javítása, versenyeken, bajnokságon való részvételük támogatása. 
Ennek érdekében a pályázat témakörei: 

a) nemzetközi versenyen való részvétel költségei (nevezési díj, szállás, utazás, szállítás) 

b) versenyre való felkészüléshez szükséges bérleti díj (uszoda, pálya, terem stb.), 

c) sporteszköz-beszerzés. 

2. A pályázatra rendelkezésre álló keret: 

3. Egy pályázó által elnyerhető támogatás: 

2 OOO OOO Ft 

legfeljebb 250 OOO Ft 

A pályázó részére a támogatást az Önkormányzat támogatási szerződés útján nyújtja, melyet a 
pályázó egyesületével vagy sportági szakszövetségével köt. 

4. A pályázat benyújtásának feltételei: 

4.1. A pályázaton az a sportoló vehet részt, aki 

a) legalább l éve Kőbányán lakóhellyel rendelkezik vagy 
b) kőbányai székhelyű sportegyesületben versenyez, és 
c) az adott sportági szakszövetség által szervezett hivatalos bajnokságon, illetve nemzetközi 
versenyen kiemelkedő sikert ért el (országos versenyen 1-6. hely, illetve nemzetközi 
versenyen 1-1 O. hely). 

4.2. A pályázatot kizárólag a pályázati adatlap nyomtatványou lehet benyújtani, amelyen az 
alábbi adatokat kell kitölteni, illetve az alább felsorolt iratokat kell csatolni: 

a) a pályázó sportoló neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail-címe, a 4.1. a) pont esetében a 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, 

b) a pályázó egyesületének adatai, képviselő e-mail-címe, telefonszáma, 
c) a sportági szakszövetség igazolása a sportoló eredményeiről, 
d) a pályázó egyesületének igazolása arról, hogy a sportoló aktív, 
e) a pályázó egyesületének vagy sportági szakszövetségének nyilatkozata a támogatás 

befogadásáról és határidőre történő elszámolásáról, 
j) a támogatni kért tevékenység részletes leírása legfeljebb egy oldal terjedelemben, 
g) nemzetközi versenyen való részvétel esetén a versenykiírás, 
h) a támogatni kért költségek részletes leírása, költségvetés készítése (bevételek és kiadások 

tervezése, önerő és a kért támogatás összege), 
i) nyilatkozat arról, hogy 

ia) a támogatást befogadó szervezetnek nincs köztartozása, illetve nem áll fenn tartozása 
az Önkormányzattal, önkormányzati költségvetési szervvel és az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben, 

ib) a szervezet nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt, vele szemben csődeljárás 
vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, 
j) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal rendelkezik-e, 
k) a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a sportegyesület 

nyilvántartásban lévő adatairól, 



l) 1a sportegyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának hiteles másolata, 
m]Zaz előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a 

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata, 
n) 3közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-nál történő letétbe 

helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata. 

4.3. Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. 

4.4. A támogatási időszak 2015. május 1-jétől-2015. december 31-éig tart. 

5. A pályázható költségek: 

a) Nemzetközi versenyen való részvétel költségei 
aa) nevezési díj, utazás és szállásköltségek, szállítási költségek (ebben a kategóriában a 

versenykiírás a pályázat kötelező melléklete, az elszámolásnál a tényleges részvételt 
versenyjegyzőkönyvvel is igazolni kell). 

ab) a versenyt előkészítő edzőtábor szervezése: utazás, szállás költségei. 
A megpályázott rendezvénynek legalább nemzetközi szintűnek kell lennie. 

b) Versenyre való felkészülés 

ba) a felkészüléshez szükséges bérleti díj (pl. uszoda, pálya, terem), 
bb) az elszámolásnál a bérleti szerződés másolatát mellékelni kell. 

c) Sporteszköz vásárlása 

a pályázó tevékenységéhez, sportágához kapcsolódó sporteszköz vásárlása, javítása, 
felújítása. 

6. A pályázati összeg nem használható fel: 
a) jutalmazásra, bérkifizetésre, 
b) étkezésre, reprezentációs költségre, 
c) egyéb személyi jellegű kiadásra, 
d) saját gépjármű hivatalos célú használatának elszámolására, 
e) közterhek megfizetésére. 

7. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje: 

A pályázatokat 2015. október 9-én (péntek) 13 óráig folyamatosan lehet benyújtani, egy 
példányban papír alapon valamint elektronikusan a gall gizella@kobanya.hu e-mail-címre; 

a) személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályán Farkas-Gáll Gizella 
sportreferensnél (Budapest X. kerület, Szent László tér 29. fszt. 31.) vagy 

b) postai úton a Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati 
Osztálynák címezve az ll 02 Budapest, Szent László tér 29. címen. Postai benyújtás esetén a 
pályázatnak a fenti határidőben meg kell érkeznie a Hivatalba. 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Farkas-Gáll Gizella sportreferenstől 
az 1/4338-143-as telefonszámon, illetve a gall_gizella@kobanya.hu e-mail-címen. A 
pályázati adatlap igényelhető a fenti e-mail-címen, illetve letölthető az önkormányzat 
honlapjáról (www.kobanya.hu). Az adatlap másolható. 

1 Személyes benyújtás esetén mellőzhetö, ha a jelenlévő törvényes képviselő az aláírást a magáénak ismeri el. 
2 A támogatási szerzödés megkötéséig pótolható. 
3 A támogatási szerződés megkötéséig pótolható. 
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8. A pályázat elbírálásának menete: 

A pályázatokat a Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottsága a 2015. júniusi és októberi 
ülésén bírálja el a keretösszeg erejéig. A Hivatal a döntést követően 2015. június 30-ig, illetve 
október 31-ig e-mailben értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. A nyertes pályázó 
egyesületével vagy sportági szakszövetségével az Önkormányzat támogatási szerződést köt. 

A pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen. Az adatlap hiányos kitöltése és 
a mellékletek benyújtásának elmulasztása érvénytelenséget eredményez. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség! 

9. Az elszámolás módja, határideje: 
A pályázatban csak a 4.4. pont szerinti támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó 
számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a 
támogatási időszakba esik, és melyek pénzügyi teljesítése a támogatási határidő végéig 
megtörténik 
A támogatással a támogatott program befejezését követő két hónapon belül, de legkésőbb 
2016. január 15-éig kell elszámolni. 
A sportegyesület a támogatás lebonyolításában köteles az Önkormányzat képviselőjével 
együttműködni, az ellenőrzési munkát a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalásítást 
igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával elősegíteni. A pályázó a fel nem 
használt vagy nem szabályosan felhasznált támogatási összeget köteles visszafizetni. 

Budapest, 2015. május " " 

Dr. Mátrai Gábor 
bizottsági elnök 

3 



PÁLYÁZATIADAftAP:' ~ :, 

tehetséges kőbányai sportolók egyéni támogatására 

A PÁLYÁZÓ ADATAI 11u u •.... :,,,,,,. 1/f ·2-1 c:J Ctf/J !/} /) ~s-7 t· l .M . .. ~ ........ .L,Wc ..... ;· 

A pályázó sportoló neve: Pakot Anna ....................................... ).CJd .... . 
A sportoló címe: ... Bp. 1108 Dolomit utca 13/D .................. ;;/J.;i.t<, ................. .. <w 

A sportoló telefonszárna: +36 209406763 email címe:pakot.anJa,J'f~~iT.foí!/~1/( 

A sportoló egyesületének neve: ...... Magyar Póni Klub Szövetség .............................. . 

Székhelye: ... 6044 Kecskemét. Hetényegyháza. Adószáma: ... 18366099-1-03 ......... 

Képviselő neve: ..... Fáró Mirella ........................................................................... . 

Tel. szám, e-mail címe: ... +36-70/2005-368, +36-70/3666-494 ... info@poniklub.hu ............. . 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2014. Száma: PK.60.099/2004/16 

Közhasznúsági fokozata: nincs l közhasznú l kiemelten közhasznú 

A pályázati cél megvalósításáért felelős személy neve, telefonszáma: Fáró Mirella +36-70/2005-368 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) a pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, 

b) a pályázó 2015-ben részesült-e a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: igen - nem, 

Budapest, 20 I 5. május 2J. 

(l ') 
...... ~.~'?. .~1). ... 0,~~. (tQ.(!_L.-/ 

a pályázó/kiskorú esetén a 'törvényes 
képviselőjének aláírása 
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II. A TÁMOGAT ÁS CÉLJA, A T ÁMOGATNI KÉRT TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES 
BEMUTATÁSA (legfeljebb egy oldal) PÁLYÁZÓ NEVE: Pakot Anna 

Anna idei célja, hogy megtartsa a jelenlegi első helyét kategóriájában, tovább 
fejlődjön és indulhasson a Világ Bajnokságon. 

2014-ben az Önök és ami támogatásunkkal Anna megszerezte a kvalifikációt és 
képviselte Magyarországot az Európa Bajnokságon. A magyar leány versenyzők 
közül egyedül jutott be a döntőbe, ahol 14. helyen végzett. 

A lovastornában rendkívül fontos, hogy a versenyző az általa megszakott lóval 
szerepelhessen a versenyeken, mert a ló hátán bemutatott akrobatikus gyakorlatok 
összeszokott párost igényelnek. A ló egyenletes vágtája és a gyakorlatokhoz való 
alkalmazkodása segíti a versenyzőt a kűr elemeinek magasszintű kivitelezésében. 
A versenyszabályzat szerint a végeredményt a ló, a futászárazó és a versenyző 
teljesítményének összessége adja. 

A Világ Bajnokságra való felkészülést nagyban segítik az azt megelőző csehországi 
és magyarországi nemzetközi versenyek, valamint az április elej ére tervezett 
edzőtábor. 

Pakot Anna a Magyar Póni Klub Szövetség leigazolt lovastorna versenyzője 
2006 óta. Minden évben eredményesen versenyzik és fejlődik. 2015-ben elérte első 

j osztályú versenyző címét junior kategóriában. 



III. KÖLTSÉGVETÉS 

A támogatni kért költségek részletes leírása: 

A versenyeken való részvétel nem csak a versenyző útiköltségét és nevezési díját 
jelenti, hanem a ló szállítását és elszállásolását is a versenyzőnek kell kifizetni. 

A világbajnokságot megelőző Frenstat-i CVI verseny költsége 135 OOO Ft, melyből a 
nevezési díj 27 720 Ft, utazás 25 OOO Ft, szállás 17 OOO Ft, ló szállítás 48 OOO Ft, 
étkezés 25 OOO Ft. A verseny költségeire 65 OOO Ft támogatást igényelnénk 

. Az augusztus 20-23 között Ermeloban megrendezésre kerülő világbajnokságon való 
részvétel költsége 345 OOO Ft. A költségekközüla nevezési díj 124 OOO Ft, utazás 96 
OOO Ft, szállás 55 OOO Ft ló szállítás 45 OOO Ft, étkezés 25 OOO Ft. Nagy segítség 
lenne családunk részére, ha a világbajnokságon való részvétel költségeiből 185.000 
Ft-ot támogatásból fedezhetnénk. 

A költség megnevezése teljes költség saját forrás igényelt támogatás 

CVI EBREICHSDORF (AUT) 150 OOO 150 OOO 

CVI FRENST AT Csehország 135 OOO 70 OOO 65 OOO 

VB Ermelo (NED) 345 OOO 160 OOO 185 OOO 

CVI Pezinok (SVK) 150 OOO 150 OOO 

Igényelt támogatás összesen: 780 OOO 530 OOO 250 OOO Ft 

IV. Csatolandó mellékletek listája 

Mellékletek megnevezése igen nem 

l. A sportági szakszövetség igazolása a sportoló eredményeiről Igen 

2. A pályázó egyesületének igazolása a jelenlegi aktív tevékenységről Igen 

3. A támogatnikért tevékenység részletes leírása (legfeljebb egy oldal) Igen 

4. A támogatui kért költségek részletes leírása Igen 

5. Nemzetközi versenyen való részvételesetén a versenykiírás Igen 

A pályázó egyesületének vagy sportági szakszövetségének 
6. nyilatkozata a támogatás befogadásáról és határidőre történő Igen 

elszámolásáról 

i 



NYILATKOZAT 

Alulírott Fáró Mirella a Magyar Póni Klub Szövetség képviselője kijelentem, hogy Pakot 
Anna pályázó részére megítélt támogatást a szervezet befogadja. 

Továbbá 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 a Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő intézményekkel szemben 
tartozása 

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

Kötelezettséget vállalok arra, hogy az általam képviselt szervezet a pályázattal elnyert támogatással 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat felé a támogatási szerződésben rögzített 
határidőig elszámol. . 

Budapest, 2015. május 23. 

. ~ ................................ . 
a pályázó törvényes 
képviselőjének aláírása 
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Szakszövetség igazolása a sportoló eredményeiről: 

Eredményei 2015: 

Műlovas Verseny - Budapest, 2014. március 9. egyéni 
Budapest Bajnokság - 2014. április 5-6. egyéni 
Budapest Bajnokság - 2014. április 5-6. páros 
Sóskút Kupa 2014. május 3-4. egyéni 
Sóskút Kupa 2014. május 3-4. csapat 
CVI FRENSTAT 2014 május 15-18. 
CVI Hungary Kaposvár 2014 06. 20-22. egyéni 
EB CVIJ3 Hungary Kaposvár 2014 07. 30. egyéni 

Budapest, 2015. május 23 ................... . 

l. helyezés 
2. helyezés 
l. helyezés 
l. helyezés 
l. helyezés 
7. helyezés 
3. helyezés 
14. helyezés 

. ................................. . 
a pályázó törvényes 
képviselőjének aláírása 
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Kecskeméti Törvényszék 

Ügyszám: 0300/Pk.60099/2004 

ELEKTI<ONI!«JS ALÁIRÁSSAL LATTAK 

Kecskemét! Törvényszék 

Kivonat 

a szervezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól. 
Az adatlekérés időpontj a: 2015.06.03. 10:49 

1. A szervezet nyilvántartási száma: 03-02-0002419 

2. A szervezet neve: Magyar Póni Klub Szövetség 

3. A szervezet rövidített neve: Nincs röviditett név bejegyezve 

4. A szervezet idegen nyelvü elnevezése: Nincs idegen nyelvű elnevezés bejegyezve 

s. A szervezet típusa: Egyesület 

e. Az egyesület formája: egyesület 

s. A szervezet székhelye: 6044 Kecskemét, Szarkás 460/a. 

s. C1J A képviselő neve: Szelle Kornél 

Anyja neve: Anyja neve nincs megadva 

Lakóhelye: 9226 Dunasziget, Sérfenyő út 99. 

A képviseleti jog gyakorlásának módja: Képviseleti jog gyakorlásának módja nincs bejegyezve 

terjedelme: Képviseleti jog gyakoriási terjedelme nincs bejegyezve 

A megbízás időtartama: 

A megbízás megszünésének időpontja: 

A megszűnés tényleges időpontja: 

A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat: 

10. A szervezet célja: A gyermekek megismertetése a lovaglással, a lovagláshoz kapcsolódó szabadidő sportokkaL 
Segitségnyújtás a lovaglás és a lovagláshoz kapcsolódó tevékenységek elsajátftásához, a tagok 
oktatása a lovak/pónik megfelelő ellátására. A gyermekek fizikai, szellemi és morális fejlődésének 
elősegítése. Gyermekek és ifjusági közösségak összefogása. A gyermek és ifjúsági célok kiemell 
célként való kezelése. A szabadidő egészséges eitöltésével kapcsolatos tevékenységek 
elősegítése. Iskolán kivüli nevelési terv kidolgozása. A gyermekek testi és lelki egészségél 
veszélyeztető jelenségek elleni fellépéssel kapcsolatos kezdeményezések támogatása. A 
természet megóvását, védelmét segitő programok szervezése. Szabadidősport szervezése (lovas 
táborok, lovas játékok. oktatás). Versenyrendszer kialakítása az Euro Pony Club és a Pony Club 
UK iránymutatásai alapján. Szakemberképzés. Szakmai standardok, szabályok megalkotása, azok 
végrehajtásának ellenőrzése. Szakmai tanácsadás a tagszervezetek részére. A Póni Klubot 
népszerűsítő rendezvények támogatása. Póni Klub kiadványok megjelentetése. 

11. A szervezet cél szerlnti besorolása: szabadidős és hobbitevékenység 

12. A létrehozás határozott idejének lejárta: Lejárat napja nincs bejegyezve 

n. A létesítő okirat (módositásának) kelte: 2005,01.22 

Jogerő: 2004.06.21 

Jogerő: 2004.06.21 

Jogerő: 2004.06.21 
2 

Jogerő: 2004.06.21 

Jogerő: 2004.06.21 

Jogerő: 2004.06.21 

Jogerő: 2004.06.21 

Jogerő: 2004.06.21 

Jogerő: 2006.01 .05 
6 n 

21. Közhaszn ú jog állás; Nem közhasznú Törlés Jogerő 2014.09.1 O 

22. A szervezet adószáma:18366099-1-03 Jogerő: 2015.03.1 O 

23. A szervezet adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett Jogerő; 2015.03.1 O 

Adószám megszerzésének l felfüggesztésének l törlésének időpontja: 2004.09.06 

24. A szervezet közösségl adószáma: Közősségi adószám nincs bejegyezve 

2s. A szervezet közösségi adószámával kapcsolatos tény: Közösségi adószámmal kapcsolatos tény nincs bejegyezve 

Közösségl adószám megszerzésének l felfüggesztésének l törlésének időpontj a: Időpont nincs bejegyezve 

Jogerő: 2015.03.18 
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Kecskeméti Törvényszék 

Ügyszám: 0300/Pk.60099/2004 

26. A szervezet statisztikai szám jele: 18366099-9329-517-03 

21. A szarvezet statisztikai számjelével kapcsolatos tény: Bejegyzett 

Statisztikai számjel megszerzésének l felfüggesztésének l törlésének időpontja: 2014.03.17 

Jogerő: 2015.03.18 

2s. A szarvezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye: Számlavezető szaigáitató nincs bejegyezve 

2s. A szervezet jogi személyiségű szarvezeti egysége(i): Szervezeti egység nincs bejegyezve 

3o. A szövetséget létrehozó szarvezetek listája: 

11. Jogelőd szervezetek: Jogelőd szervezet nincs bejegyezve 

32. Jogutód szervezetek: Jogutód szervezet nincs bejegyezve 

33. Folyamatban levő eljárás típusa: Nincs 

34. Folyamatban van végrehajtás, biztosítási intézkedés: Eljárás nincs bejegyezve 

35. Folyamatban van bOntető l szabálysértési eljárás f intézkedés: Eljárásiintézkedés nincs bejegyezve 

38. Egyéb: Nincs egyéb adat bejegyezve 

ZÁRADÉK 

Kecskemét, 2015.06.03 

aláírás 

oldal: 2/2 



---- -------
S01• 
Slá)l 

Írógéppel, illetve tintával töltendő ki! 

A ö 1"k 'l e'etett számlánk feletti rendelkezc\sr" az alant felsoroltak jogosultak z JO'FlGV~ c ' - - -
Az al_~r:ásra í?Q_t?sultak .. 

Számlával kapcwlatos tii>~tsé;Je. munkaköte Saját kezú a!Mrása 

i 
._;,._-~·:.:~L~-' _j 

Csaúldi és utónaw (beOS!tása) (a megbfzilsok<'it ezzel 1>9Y"Zóen kell aláimi) 
é . .-.. ?> 

1 ~.:2..-t:LL:t::' lC.ott.\J~L e..tkóG (fj!~-~L-... --------.-··-----f---- ·----
2 l(j.:':iV ~t ej chsre-t.- ~l~0cv ;;;cl(A a-dt: -2~-----~··----.,----" ,--....... ,. ---··· .. -~ ,. 

If: l l j4~ 3 "f 1\ p__j H !~f'L-Lfi,. ~~lt.Sc.~ t;\' -~~ö ·-----·--· .. 

~ 4 
w u<' 

··--··-~ 
5 

-····--

6 ----------Kérj!lk az összes rovat pontos kitöltését$ a kitöttetlen eor(ok) áthúzáséti 
OTP 2. 2<)Qj.1015 p2 .{''!>ir. cimp. Íc:'JÍ szo~o. ':"egyéb társ. (nt) 

·-····--·----------\--f ___ -e. ____ \.!.:~/ _____ :':v'.:f.::J.::~~:;;:!~--------------------- ·-·---·····-+--
0,_\vJ;:, 'f;r')J":',J vvi! .2. \)j..... w\..h)!<y {(l 

K,::\f{c':": ~~;1vónné· 

A b<i'1kszórnla íolo1t1 rendelkezésre bejelenten szerné~y~szlmélyek az aláh[{(kilrdórf'lél~dt~lket:höhek ; 

Onállóan. a · _ __ sorszárn(ok) alatt tnegnevezett{ek): 
Két személy együttesen: a ---·········· sorszám(ok) alatt megnevezett(ek). 
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Az aláírás módj8r8 vonatkozó kikötésünk (pl. meghmározott aink ú bélytlgló használata stb.): 

A beJelentett aláínísok valódísáoót ígazolomGuk). 

Az alá'rós ínntí rnódja és a bejelentett személyek aláírása bennünket Önökkel szemben - tekintet nélkül az ídóközi vóito?.áwkra - rnind
addig kotelez. amig a vártozásról szóló értesítésünket kézhez nem vették. 

Az OTP Bank Rt. fiókja töltiki: 

Érvénybe helyezern: 

Mint a számlatulajdonos feletws :;zerve a bejelentés hely sségót és a bcjelentő(k) 
aléfriísáh11k valódisát]1ít igazolom {igazoljuk). és a meghatalmazáshez hozzáiáruiok 
(hozzájáru:unk) 








