/
.....11........példá ny
(Első a spoft§zervezet, második a felhaszniátó/gondviselő

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet

peldányal

tYlLATKozAT1
sportfejle§ztési támogatásból beszenett eszközök,
( XÉruÜX a

sportolók

-

szolgáltatások felhasználásátől

kiskonú sportolók esetében a gonódselő - á]tal kitölteni!

}

.3.n.?.n*........j.:.2..'..7.n.I.............. ....................(nev}
,r.^,l,-,"
L. t J (C a*-r(anyja neve:..í_l.(..{...................
szig.sz.:......C. A:T}.2I,L.:.7..2......
|^,

Alulírott,

^

-,1
kiptentem, tudornásom rran aról, lrogy
--1-1:t!Zslll:§ !-:-:1:*l.:"§__l_L-..-..-*)
a Brclfr fiöfurú Onercport rffret a láwárry-csaptrport tírnosaüísi rendszeÉlrek lrergtein

lakcím:

belül a 2Ot9l2O2O, évadra támogatást (iuttatástl kapotÉ.

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket

maximum

az qyesület áhal

és szolgáltatások ellenértékét

biztosítoü önel6 mértékéigvagyok lóteles

megfizetni.

A gyerrnekem részére(gyermek n*", ...Aá/.:rn....§..c),|..€.i:.-.-..-.....idejez4.:2,({...?.):...l.:2........) biztosított eszközö§

o
r
r
.

...., születési
szolgáltatások (megfelelő pont/ok aláhúzandók):

utaási költsee
edzőtáttorralkapcsolatosdúazás
étkezrésilóltsrfu
sportszer,sporrfelszerelés

a nyílatkozatban részletezett eszközöIc,
ízaauL__----.Ft órsrlqfut fizaun (a megfelelő

Büntetőjogi felelősségem tudatóban kiJelentem, hogy

úűW

ffi,

ré§zt léíiükaláh,úznil.

erlaÉrtétatwn

sportob/goídlriseliíakáínása
Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszerelédeket vettem át használatra, amelyet szúkseg esetén {pl- a támogaüís felhasználása
elbnőrz&nek ide!éle}, a spor&eívezet felszólftására haladékmlanul visgaszolsá}tatok
§portfelszerelés

megnevezése _

Mérete

Darabszáma

n/

<ffi/

/
.......a.............

sporto}ó/sondviselő aláírása

1 Mindkét peldányt kérjük kezínással, a sportoló rragy gondviselőlgúlő áttal kaöltenisoítszeív€zet bonhpijin ls köte|es közéeenni_

AtÍIlnoll {v1.3o.1

A

nyilatkozatot

Korm- rendelet 4-§ {11l bekezdés alapián a támogatást -lgenybgÉüelérejogosuh
szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyástvégző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési
2

programját, valamint annak költx{gtervét-

.../..'......ru,o^n,
(Első a sportszervezet, második a felhasználó/gonóriselő

tl Y l LAT

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet

peldányal

KozAT

sportfeilesztési támogatásból beszerzett eszközök,
( XÉruÜX a

1

szolgáltatások felhasználásáról

sportobk - kiskonú sportobk esetében a gonóliselií

-

álal kitölteni! l

LAUJ-.A.-J*;...--JYS ,lL)="-L9..*,-.-----.-} kiielerrtem, tudornárcm rran aról, lrryy
a Bocs*ai fi6aftmtú ffit
rsü€sídet a látvánlraapatspoít üírrqaEísi rerr&erérrek lrclehin
belüla 20t9l2a20. évadra támogatást üuttatást) kapottz.
lakdrn:

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszkózöket és szolgáltatások ellenértékét
maximum az qysület áhal biztmított önerő mértékéigvagyok kötele§ megfizetní.

A gyermekem réyére(gíermek n§íe: ---..-...
iae;e:Ael1.1.?2..,i;§;,........}
utazási költség

r
l
.
.

sE{"lÉeEe§i

(megfeieiő pont/ok aláhúzandóki:

biztosított eszközök,

edzőÉborral kapcsolatos űiazás
étkeaÉsiköltség
§portszer,sportfelszerelés

Büntetőjogí lelelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban részletezett eszközök,
dffiet rcm fuaen / _-----ft örrulegúr;n fiaatan |a megfelelő
úőtuffi ffi,
rezt rc]iúk aHhúzni}-

re

n

:

2..9..*P.

:.....

e.C...

/.

...A /,:

}.

n-*\

spottob/solduisekí aláírása

Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszerelésrleket rretüem át használatra, arrrefet szükség esetén {pl. a támogaüás felhasználása
elhnőrzésének ideiére}, a spoítgeníezetfelszólftására haladéknlanul üsszaszolcatffiok
sportfelszerelés

megnevezése

Rekk. m.;...?..f..:....!Í..........

Mérete

Darabszáma

-d=;,, t,\-

...........u........t.r........\.!.b!

sport*§ólgcrrdqgis*§ő

e i*

{rdsa

1 Mindká peldányt kédük kezínás§al, a sportoló rragy gondvise|őlgib áttat kitökenispoíeeíw€t honlapiáin'ls kötehs l6zzftenni-

A

nyilatkozatot

AlWnOl:L tV1.3O.' Korm. rendelet4.§ (11} bekezdés alapján a üámogatást igenyöevételére jogoeuft
§zervezet honlapján köteles közzétenni ajóváhagyástvégz6 szervezet általjóváhagyott sportfejlesztési
2

programját, valarnint annak költségtervét-

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet
(Első a sportszervezet, második a felhasználó/gonódsető

peldánya}

]IYlLATKozAT1
sportfejlesztési támogatásMl beszerzett eszközölg
{

&§t:íirs}tt"

rÉruÜX a sportolók

-

szolgáltatások felhasználásáről

ki§konű sporto!ók esetében a gondviseli' - áttal kitöttenil

irtl-uzdr €Llxl+

(anyja né\,é.

^,

NGn e,a-Z\€-R

§l-

}

ÉV(6Lt Á€
tloT,t

V92!.

kiielentem, ildomásom rran arróN, lrogy
a Brcftaf; riid,-srrÉ Diá}spoít Ftr€§ídet a látvárryrsapatspoít tánqatási rerrdszerének kerffiin
lakdm:

belül a 20t9|2a2a. évadra támogatást fiuttatástl kapottz.

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket

maximum

az egysület által

és szolgáltatások ellenértékét

biztosftott önerő mérékéigvaglyok köteles megfizetni-

A ryermekem És;,Ére(gyermek ,*r", -I*.9.H$_hsP-=-..L*-P{y-í Í..........., születési
idejeza,f{K.,.iJ.,./.,$.............) biztosított eszközök,

.
r
.
o

szolgáltatások (megíelelő pont/ok aláhúzandók):

utaási költseg
edzőtáborralkapcsolmosdüazá§
édrczésiköIts€
sportszer,sportfelszerelés

Büntetőjogí felelŐsségem tudatóban kíjelentem, hogy a nyllat*ozatban részleteze"tt eszközöb
ellanénÉúrettwn furaun / _----..ft &qbn fnstten ía megfeleltí

golgúW ffi,
rrM

lé]iúkakáhrúzni}.

^

Cz\

sportob/sotdviseb akáínísa
Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszsrelés{eket vettem iít hasanálatra, amelye,t szükség esetén (pl. a támqatás felhasználása
elle#rzésének ide!érel a §port§zeívezet felszólíttására haladéknhnul üsszaszolgáltatok
Spoltfels_zerelés

meenevezése

xer*P..k*c ..k-?9.....?k,r,L

Mérete

Darabszáma

"

Ct-

1 Mindkét peldányt kérjúkkezírá§sal, a §portoló uary gondvisetlőlszülő áttal kitiihenispüeeíw€t tnnlaffu b kötdes köaÉterrnl

A

nyilat&ozatot a

a tglnatt (v1-3o-} Korm- rendelet 4-§ {11l bekezdés alapián a tímogatást igenybetÉtelére jogosuft
szervezet honlapján köteles közzétenni ajóváhagyástvégző §zervezet általjóváhagyott sportfejlesztési
programját, valamint annak költsegtervét.
2

....!........pe*anv

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet

(Első a sportszeívezet második a felhaszná!ó/gon&iselő peldányal

NYlLATKozAT1
sporffeilesztési támogatásból beszerzett eszközök,
( XÉruÜX a

sportolók

-

szolgáltatások felhasználásáról

kiskonú sportolók €setében a gondviselő - á}tal kitö],teni!

Alulírortt,.......Tt**P-e....P-Yd-"S....8].*$.

}

.....................(nev}

{anyjaneve:...-(-c-YdP.....?.t:*:!.?*.........

}Él-,!--3e^gJr§F#Í...m" Qe§:9a-a*-!PÍA--| kiielerrtem, ur&másom van aról,lryy
a Bo*i K6n| rfi ffit
rste§flet a látvárryrcapaBpofi üímo8fií§í rurdgerének fterete{n
belúl a 2Ot9l202O. évadra támogatást (iuttatást} kapo,t*.
lakcím:

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket és szolgáltatások ellenértékét
maximum az egyesület áhal biztosított öneó mrértékéigrragyok köteles mqfizetni.

j taz

A

gyermelrem_ részére(gyermek neve:
iaJl",/3!.:!;.?.9:..?.9.............} biztosított eszközök,
utazási költseg

o
r
.
.

Áuo^-l

szolgáltatások (megfelelő pont/ok aláhúzandók):

edz6táborralkapcsolatmdfiazás
é*ezé§i lOttseg
sportszer,sportfelszerelés

a nyilatkozatban részletezett eszközö$
---Ft fucgúrl,faarem (a megfelelő

Büntetőjogi felelősségem tudatóban kijelentem, hogy
úafuacok úfutwful dtaffiret neln fuautt l

xett:..

2.? 3.2.

?.k)...*..::.,......4-9*

:..2.9.r. 2 *.:.

sportolólsoldviselií aláírása
Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfukzerelést/eket yettem át használatra, arnetyet szükseg esetén (pl. a tiámogaüís felhasználása
etleffirzésénekide!ére|, a §portszerrezet fulsólíuísára hala&ékblanul visszaszolgálffiok
sportfelszerelés

megnevezése

Mérete

...........

?.:*:......

,

Darabszáma

k::z....*.*

1 Mindket peldányt kériük kézínással, a sportoló vagy gondviselő/szülő által kitöttenispotEeí!í€z€t Ma5{fu b l6te|es }ózzétenni-

A

nyilatkozatot

A lwnoll. (vr-3o-1 Korm. rendelet 4.§ (11' bekezdés atapján a támoeEr.fu igenyberretelére jqoault
szervezét honlapján köteles közzétenni ajóváhagyást végző szervezet általjóváhagyott sportfejlesztésí
programját valamint annak költsegtervét2

....,/.,...... ou,o,

n,

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet

(Első a sportszervezet, második a felhasználó/gondviseló

peldánya)

1lYl LATKozAT1
sportfejlesztésitámogatásból beszenett eszközö§
(
&ic.tij{r*tt"

rÉruÜX a sportoüók

§

/

a Bocsftai

- kisbnú sportolók esetében a gonóliseltí

Mo,t/
otu

szolgáltatások felhasználásáról

La\t u{

l

- á}tal

ki6heni!

}

.........(nev}

D"g

v.

fiöu|mú unetport rgrcsnet a látváryraapat§poít tínqatási

rendszejrerrek kerceein

belúl a 2Ot9l2O2O. évadra támogatást fiuttatást) kapottz.

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszkózöket és szolgáltatások ellenértékét
maximum az e8ye§ület áhal túztosítottönerő mértékéigrragyok köteles megfizetni.
r/

A gyermekem részére_(g;yermek n*", ...5..\.A.9-1{....-.....L..*...-§..1.Y:-............. szúletési
id$ez .2P-1!*...C,6.:..}8.-.) biztosított eszközök, szolgáltatások {megfelelő pont/ok aláhúzandók):
o utaási kö}tseg
r edzőtáborral kapcsohtos drwáE
r étkezésiköítseg
. sportszer,sportfelszerelés
Üüntetőjogí felelősségem tudatóban kijelentem, hogy

a nyilatkozatban részletezeft eszközök,

úűtfutgkdítlWfu ,dtaáaé*etrcnfzaten/--'-.ft &qfu

tfretun|amegfelel6

§;*.''''' ,*,t"'*

Kelt/-,Qk..?í..*

sportob/goldviseki aláírása
Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszerelést/eket vettem át használatra, amelyet szüksée esetén {pl. a üímogatás felhasználása
ellenőrzésének ideiére}, a sportgeíy€zet felgólftására haladéktalanul üsszaszolcatffiok
Sportfelszereléq

megnevezése

Mérete

Darabszáma

"ii"--*.L,,&
sportc§órrgo

gtdvisa §ő

a

§;*

ínása

x Mindkét peldányt kérjük kezírással, a sportoló rragy gondviselőlszülő által kitötteni- A nyilatkozatot a
ryoítsueníczet honbpiain is kór€k§ kö étennt

atwlu)l!- (v1-3o.1 Korm- rendelet4.§ {11l bekezdés alapján atámogatást igenyboÉte!érejogosutt
szervezet honlapján köteles közzétenni ajóváhagyástvégző szervezet általjóváhagyott sportfejlesztési
programját, valamint annak költstígtervét.
z

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet
{Eiső a s§},,*rt5zeí"*ezet, eraás*ai$k a f*;ifi"xaspmái&eíg**dwtsci# pé§c*á*ya}

tlYl LATxozAT1
sportfeilesztési támogatásból beszerzett eszközök,
{

(anyja

XÉruÜX a sportotók

- kisbni sportobk

szolgáltatások felhasználásáról

eseüében a gorrórisek - áhal kitö}teni!

n"r",...k.*k.........,Ait.!..*................

}

....... szig.sz.:

lakcím:§.Ul*b-9.1-$-Y!*rK§4lr,D-lgáP-ilLlf,o;","*"-,ürdomásomrranamól,lrogy

a Bocslai

Ieftmű lfut

F€rcsaet

a HMlrycsaFtspoít támqatási ren&eÉnek kerete,in

belúl a 2O19I2O2O. évadra támogatást üuttatást| kapottz.

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket és szolgáltatások ellenértékét
maximum az egyesület áttal biztosítlott önerő mérté,kéigvagyok kóteles mqfizetni.
részére(gyermek nelve: ......-..9..\.A§.Y-.-..--!I.?-*.*:P--........-.............., szúletési
iaejel...2g.1 ,,.{*..3.!t..t biztosított eszközök, szolgáltatások {megfelelő pont/ok aláhúzandók):
r utaási költseg
l edz6táborral kapcsolatos dűaás

r
o

étkezrésilól@

sportszer,sportfelszerelés

Büntetőiogi lelelősségem tudatában kijelentem, hogy o nyílatkozatban részletezett eszközök,
/ --.----ft őrszqfu, frzltutlt (a rrcgfelelií
údlfuún*tÉffi, dW
rezt rc]iükaláhúzni).

Kelr:..k:?:.!-.§,

§w^,h"!*r

o)_.

sportoló/sondviseb aláínása

Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfulszerelést/eket vettem át használatra, ametye,t szüksés esetén {pl- a támogatás felhasználása

e{lenőrz#nek ieiérel a spoítgeíyez€t felsólfoására haladréktalanul visszaszolgiítbtok
sportfelszerelés

megnevezése

Kelt:...L -Ú..w..g. §

:..t.y,

Mérete

Darabszáma

Á_,

1 Mindkét peldányt kériük kezírással, a sportoló rngy gondviseÉlszülő áttal kitöhenil@ifut'ts tötels l6zéüenni_
ryoítsz€í!,€z€t
2

A

nyilatltozatot

Al;ítrIÍ2oLL M-3o-) Korm- rendel€t4.§ (11) bekezdésalapján a támogfiíst i,genybwételére jogmult
szervezet honlapján köteles közzétenni ajóváhagyástvégző szervezet általjóváhagyott sportfejlesztési
programját, valamint annak költségtervét.

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet

.....Í........példány

(Első a sport§zeívezet, második a fielhasználó/gondviselő peldánya}

NYl LATKozAT1
sportfejlesztési támogatásból beszerzett eszközök,
(

szolgáltatások felhasználásáról

rÉruÜx a sportotrók - kiskonú sportobk esetében a gondvisekí - á}tal kitö}teni!

elnnu tistű

l

.,......,.....(névl

§L[í§LC9-[á_L|L&'B-I. P-KkE§.--_tfi--_U-a-,-*-) kiielemem,tudomásonr van aról, lrcgy
a Bocskai Ktr---zrfi ffi
Est€§fl€t
a látvárryaapat§port tímoefiísíren&erÉnek lrcretefrn
belül a 2OL9|2O2O. évadra támogatást fiuttatástl kapot*.
lakcím:

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket

maximum

az

A ryermekem részére(gyermek n*u,

..-§-]

iaeje:?,91!{ r..!!3,.P,.§....,..,) biztosított eszközök,

r
r
r
o

és szolgáltatások ellenértékét

egyesúlet áhal biztosftott óner6 mértékéigvagyok köteles megfizetni.

utaásiköltsee
edzőtáborralkapcsobtosűiazá§

H.a.Í{......h.gk:.E-------

szútetési
szolgáltatások (megfelelő pont/ok aláhúzandók}:

rÉtkezésilóüt§€g

sportszer,sportfelszerelés

Büntetőjogi lelelősségem tudatúban kijelentem, hogy a nyílatkozatban részletezett eszközök,
ffit
dtaffiet .--.-----------\
rcn fuáEnt / _----ft eqfut faaun |a megfelelÉí
úaW

ft^r,^ !n^g,
sportoló/soldvisekí aláínása

Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszerel&t/eket vetüem át használatra, arnelyet szüks€ esetén (pl. a tiámogatás fulhasználása
dlen&zésénekilteiére}, a sportgeír€zet felgólfuíslín haladékblanul visszagolgálffiok
Sportfelszerelés

xelt

:..

megnevezése

J..?.?:.:..L.g.*

Mérete

Darabszéma

5**.9*'&/.&_.
sp*nt*§ól6*xdt iseiő *iáír*sa

1 Mindket peldányt kérjük kezíná§§al, a sportoló vagy gondviselőlgúlő ákal kitri}teni.
spoíeeíu€zet tuúapfifut -ts bte|es közzétenni_

A

nyilatkozatot

Atü7m11 (v1.3o-' Korm- renddet 4.§ (11l bekezdrés alapián a támogatást'lgénybevételére jogosult
szervezet honlapján köteles közzétenni ajóváhagyást végző szervezet általjóváhagyott sportfejlesztési
programjá! valamint annak költsrÉgtervét.
2

l

..../1.......példány
(Első a sportszervezet, második
a felhasználó/gondviselő

példánya)

Elszá molási Szabályzat 6. melléklet

NYlLATKozAT1
sPortfejlesztési támogatásból beszerzett
eszközök,
(

szotgáltatások fethasználásáról

rÉruÜra sPortolók - kiskorú sportolók
esetében a gondviselő

Alulírott, ,.....,...G.€I._....,,t.Ag.*,za

T ll

lakcím: .*1..t.....3-?,:§./*./,*e.k.t...G.ql.r.a|:,

r<

a

4

- által kitölteni!

)

ÖiA, jrnr,n**"m,

tudomásom van arról, hogy
a Bocskai KÖzhasznú DiáksPort EgYesütet
a látvány-csapatsport támogatási rendszerének
keretein
belüla 2019/2O2O. évadra támogaűst
fiuttatást) kapott2.
Tudomásom van róla, hogY a támogatásból
beszerzett eszközöket és szolgáltatások
ellenértékét
maximum az

egYesÜlet

A gyermekem
idele.:

o
o
o

által biztosított önerő .ertJkoig vagyok köteles

részér,,er(gyermek nuu",

megfizetni.

.,...,S*..Q*#.rt...*1.q.:.§.:.fr..

,2!P§';Í;{;;Éu:Íoi,'oriro,i'e"szközök,

..., születési
szolgáltatások imegfelelő pont/ok aláhúzandók):

edzőtáborral kapcsolatos díjazás
étkezésiköltség

sportszer,sportfelszerelés

BÜntetőjogi felelősségem tudatában
kíjelentem, hogy a nyítatkozatban
részletezett eszközök,
eltenénéketi"^ ti,"ít"i j ,..........|.....o
ao,egben
fizettem(a megfelelő
i:r:::r1,';:,::;::^IT::,i:'n'"'

xett:,.J*..?.,,..1,'.*.!

*..,k....*...
spo rto ló/gondvise lő alá írása

Kijelentem' hogY

a mai

naPPal saját részemre/fent nevezett

*..'.?..,..

.#

gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszerelést/eket vettem át használatr.a,
szükség esetén (pl. a támogatás felhasználása
1melvet
ellenőrzésének idejére), a sPortszervezet
felszólítására haladéitatanut visszaszolgáltatok.

Ke lt:,.J., 9.4?.,..

7..*./.

sportoló/gondviselő

a

láírása

1 Mindkét példányt
kérjük kézírással, a sportoló vagy gondvis
elő/szülő által kitölteni.
sportszervezet honlapján
is köteles közzétenni.

2

A

nyilatkozatot

atot/zott, (V|,3o,) Korm, rendelet 4.§ (11)bekezdés_alapján
a támogatást igénybevételérejogosult
szervezet honlaPján kÖteles kÖzzétenni
a Jóváhagyást végzá szerv"."t jr,.r jóváhagyott
sportfejlesztési
programját, valamint annak költségtervét.

a

l

,...1(......,.példá nv

(Első a sportszervezet, második a felhasználó/gondviselő

példánya)Elszámolási

SzabálYzat 6' melléklet

NYlLATKozAT1
sPortfejlesztési támogatásból beszerzett eszközök,
( KÉRJÜK a

sportolók

-

szolgáltatások felhasználásárót

kiskorú sportolók esetében a gondviselő - által kitöltenil

Alulírott,
(anyja

)

.............,..1l lEv,

n"u.,..._?_*1e....t|**j**

..

szig.sz.:......T..fi,/.í.,3_ ....á.*.,.,.....,..

lakcím: |***..r.+*c*&*S,.rs-.4+.'3.eL.-*"*g:dt..§..§fu
kijelentem, tudomásom van arról, hogy
a Bocskai rÖzhaszHÚ Diáksport egyásület a látvány-csapatsport
támogatási rendszerének keretein
belül a 2019/2O2O. évadra támogatást (juttatást) kapolz.'
Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett
eszközöket és szolgáltatások ellenértékét
maximum az egYesÜlet által biztosított önerő mértékéig
vagyok

köteles

A gyermekem részére(gyermek n.u",
ideje:

..,..ÜÉk..P.-P_ts****L........

**9C9,"§"Í,,S.f*...) biztosított eszközök,

o
o
o
o

megfizetni.

utazási költség

., születési
szolgáltatások (megfelelő pont/ok aláhúzandók):

edzőtáborral kapcsolatosdíjazás
étkezésiköltség

sportszer,sportfelszerelés

BÜntetőjogi

felelŐsségem tudatában kíjelentem, hogy a nyíIatkozatban részletezett
eszközök,
szolgáltatások tekíntetében ellenértéket nem
fizettem / ...........'......Ft összegben lizettem (a megfelelő
réSZt kérjük

a|áhúzni).

---

C*. nu=,*].. _f§}t... e*.'.t*

Ke

sportoló/gondviselő

Kijelentem, hogY

a mai

aláírása

naPpal saját részemrefent

nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sPortfelszerelést/eket vettem át használatra, amelyet
szükség esetén (pl. a támogatás felhasználása
ellenőrzésének idejére), a sportszervezet felszólítására
haladéItalanul visszaszolgáltatok,

r"

r

t,

d\&Vs*Á{vsk- ífua6z,,Lu.-w;
.

z...........C*re-v-d_ ]"r.!.e,.
sportoló/gondviselő

1":Ú
a lá

írása

1 Mindkét példányt
kérjük kézírással, a sportoló vagy gondvis elő/szülő
által kitölteni.

sportszervezet honlapján is köteles közzétenni.

A

nyilatkozatot

e tol /zot.L (V|,30,) Korm, rendelet 4.§ (]-1) bekezdés alapján
a támogatást igénybevételérejogosult
szervezet honlaPján kÖteles kÖzzétenni a jóváhagyást
végző szerv"r"t jttrl jóváhagyott sportfejlesztési
programját, valamint annak költségtervét.
2

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet

......1!.......perdánv

(Első a sportszervezet második a felhasználó/gonódselő

peldánya}

tYl LATKozAT1
sportfeilesztési támogatásból beszerzett eszközölg
(

rÉruÜX a sportolók

szolgáltatások felhasználásáról

- ki§bnú sponolók esetében a gondviselő - áhal kitöheni! l

--Blt-}eSl*Xgltr_*rS§fl§rS--q.-lbl--} ki}elentem, tudgnásom van aró!, lrogy
a Bos}ai íödtmi ffiort r*resaet a liáwáryrcsapaBpo]t títnogfiási rerrdszerÉnek lrcrmin
belüla 2OI9|2O2O. évadra támogatást fiuttatást} kapotP.
lakcím:

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközóket és szolgáltatások ellenértékét
maximum az egysület által biztosított önelő mértékéigvagyok köteles megfizetni.

A gyeJmekem részérc(gyermek

n€níe: .............. .B.d:....-PlY:§.:......................a1...-.-,
születési
iae;e: #J9.:.9.3,.:...\}.:..........) biztosított eszközök, szoIgáltatások (megfelelő pont/ok aláhúzandók):

o
r
.
.

utaási költses
edzótábonalkapcsoliatosdíazás
étkezé§kölBe8
sportszer,sportfelszerelés

Büntetőjogí felelősségem tuddtában kijelentem, hogy a nyilatkozatban részletezett eszközö$
dffiket luitt fz*tultt / *-_-.ft összlqfut fretun |a rrregfelelti
WU6nX ffil
részt léíiúkaliáhrúzni}.

o
Kek:}..§>.í*.l.K.}:,J.....?*.}.9,
'r"""""""""' c . o

\,

Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszerelést/eket vettem át használatra, arrrelyet szúkség esetén (pl. a timqatiás felhasználása
ellenőrzésének ideiére} a §por&e]yezet fielgólfuísára haladékalanul üsszaszolgáttatok
Sportfelszerelés

rert

meenevezése

Mérete

Darabszáma

:*_!:}.Tfl .l *f.H.í...?*"Lo . o 0, ct,

1 Mindkét peldányt kériük kézínással, a sportoló vagy gondüselőlszüló áítal kitö}teni-

spoíe€írezet luúapián b kóteb
2

lröz.

A

nyilatkozatot

étpnrrl

AlolÍzCIll. (v1.3o.} Korm- rendekt 4.§ (11l bekezdés aIapián a támogaLást igenybeyeteléY€ jogosutt
szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési
programját valamint annak költsegtervét-

......

y'...'...

pelOa nv

peHányal

(Első a sportszervezet, második a felhasznál,ó/gondviseló

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet

1lYlLATKozAT1
sportfejlesztési támogatásból beszerzett eszközök,
{

KÉruÜK a sportolók

-

kiskonú sportotrók

szolgáltatások felhasználásáről

setében a gondvisel6 - áttal kitö}teni!

}

Alulírott, ......
{a

nyja neve :...;J.

**XJ

nrum:(il.klbrz*§

hielentem, tudomiásom rran aról, lrqy
a Src&ai &úd,-erú ]tialsport S§€§üct
a látván7csapatspoít tirrrogauási rerrdszenÉnek lcercüeín
be|ül a 2at9l202a. révadra támogatást fiuttatást} kapottz,

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket

maximum

az qyesúlet áttal

A gyelmekem
ideje

.

:

_részére (ryermek nwe:

l9../.*,., 9l {,. .9..§. ;...... )

b

i

zto

s

sei}$*té:*

pontiok aiáhúzandók}:

ított e s

r

-tt!aé§úo!§ég
edzőüáborralkapcsoHosdfiazás

o

§ükczési_kOü§fu

.

és szolgáltatások ellenértékét

biztosított önerő merékéig vagyok köteles mqgfizetni.

.sportszer, sportfelszerelés

a nyílatkozatban részletezett

Büntetőjogi felelősségem tuda?ában kijelentem, hogy
ffi,
dffikt nn fuaun /
úúW
részt lériükaláhúmil.

@hl

frawn

{a

eszközök,
megfele|ő

-.-Ft
sporto!ó/gott&iselii aláírása

Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszerelést/eket vettem át hasmálatra, amelyet szüksés esetén (p!- a tírrrogatiis fulhasználása
elbnőrzésének i&iére} a spoítgen€zet fulgólftására haladéktalanul visszaszolgiítbtok
sportfelszerelés

megnevezése

Mérete

<->l l---,
=-(
1r 9__)

Keks-c}k& X.P}:::.§.o s,

1 Mindkét peldányt kériük kezírás§al,
spoít§zeír,€z€t

honlapián b

bt€|6

Darabszáma

..,..í..,....,,,,-...........rK....,............
(

a sportoló

rragy gondviselőlszülő

á}tal kitötteni-

A

nyilatkozatot

közéüerrni_

Atgznoll. (v1.3o-) Korm. rendelet 4.§ {11) bekezdrés alapján a üámogatást i,genyberÉtelére jogosult
szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési
programját, valamint annak költségtervét.
2

......{r.....rn o^n,
(Első a sportszeíyezet, má§odik a felhasználó/sondviselő

1IYl

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet
peldánya}

LATKozAT1

sportfejlesztési támogatásból beszerzett eszközö§
( XÉruÜX a

Alulírott, .-.......
(a

nyja

szolgáltatások felhasználásáró!

sportobk - kiskonú sporto!ók esetrÉben a gordrrisel6

\-rcrru

-

által ki6]teni!

}

it\vz,

n"u",...Ahl_ s;T)-:.,....é.l.k.

rr úLr

l";,...[z:1jlro=ks

a Boa*afi röd-*zttti narcpo*

......x...,..

F-Y_r

szig.sz.,......|H[l.J..9..Y,h

kiielenterrr,

trfunásom rnn amól, irqy

belül a 2O!9/2O2O. évadra támogatást (iuttatást) kapotÉ.

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket és szolgáltatások ellenértékét
maximum az egvesúlet álhl biztosított ön€í6 mérüékéigvagyok lóteIes megfizetni.
4gsqére (ryermek n*", .-.-..H9_4_.!/-.A:Yí".-.......r-*:_S-+.iÁ .. ............., születési
ideje:|ElL,..9§...:.9§,.......) biztosított eszközök, szolgáltatások {megfelelő pont/ok aláhúzandók):

A gyepe,kem

r
.
r
.

utaásiköltseg
edz6tábralkapcsohtosdfiazás
étkezésilrött§eg
§portszer,sportfelszerelés

Büntetőjogi lelelősségem tudatőban kijelentem, hogy
dffikt tprn @n /
úőWrffil

a nyílatkozatbEn

---_..rt

részt léíiúkakíhrrizni}.

Kek,§'9.!.*::.P*.i.. *:.Y,.

részletezett eszközök,
örryrlegr,a, Frffil, (a rregfelelő

J-\-t

C6 "Ú\

/

",""",""r"""
sportob/soídt ise6 aláírása

Kijelentery hogy

a mai

nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
szük$ esetén (pl- a tálrqatás felhaszniálása

sportfelszerelé§Veket rettem át hasznílatra, amelyet

elMnéséírekideiéíela spoíEzcfle;z€t felgólftására
Sportfelszerelés

megnevezése

x"rt,íh..A.H.r.**a-o

-

Q$,

1 Mindkét peldányt kériük kezíással,

halad€ktahnul

Mérele

visszaszolgátffiok

Darabszáma

03,

a sportoló lngy

spoítszeívezet tmlapfrfur b lrfre|es lrözzÉterrni-

gondviseló/szülő által kitölteni.

A

nyilatkozatot

2 Atg],í2f,ll]L
{v1-3o.} Korm- rende|et4-§ {lu bekezdés alapián a támogar,ást igényb€tÉtdéle jogosuh
szervezet honlapján köteles közzétenni ajóváhagyástvégző szervezet általjóváhagyott sportfejlesztési
programját, valamint annak költsegtervét-

....../.:...petOanv
(Első a sportszervezet, második a felhasználó/sonóriselő

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet
peldánya}

ltYl LATKozAT1
sportfeilesztési támogatásból beszerzett esrközök,
( XÉruÜX a

ei

(anyja neve]...

szolgáltatások felhasználásáról

sporüobk- kiskonú sportobk esetében a gordviselő

^,/i

víL-"y d

wxam--Q!4:
a Bocslf Xtr-*qrú Ua*spott

-

által kitö}teni!

}

h34z

r§E§ífu a látvárryr-csapaBport támqfiási

rendszelérrek keí€ftéEn

belül a ZO19|2O2O. évadra támogatást üuttatást} kapot*.

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket

maximum

az

és szolgáltatások ellenértékét

egyesület áítal biztosított önerő mértékéigvagyok kötele§

megfizetni.

A ryermekem részére(ryermek *"= ......(-/.-"rO......*{1/..r.....S.Í/.fu..
ideje k'!4.,..l/!.,.7..q,...........) biztosított eszközök,

r
e
r
.

születési
szolgáltatások (megíelelő pont/ok aláhúzandók):

utazási köl,tség

edzótáborralkapaoliatosdfiazás

étkeÉilólbeg

sportszer,sportfelszerelés

Büntetőiagi lelelősségem tudatában kíJelentem, hogy g nyílatkozatban részletezett eszközöh
etffit rcm fizetfun / _----.ft fuqfu, fzaun ía megfelelií
ffin
úőW
_.:

.-

.:..

1,

:

::'

..'.

oé, 03,

relt..1ák

sportob/gondviselii aHírása

Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszerelést/eket vettem át használatra, arnelyet szükxég esetér (pl- a támogaüis felhasználása
elbnőraésének ideÉrcl, a sportrervezet fielgólíuására haladrékntanul üsszaszolsattatok
Sportfelszerelés

megnevezé§e

Mérete

Darabszáma

sp*nt*iólg*ndvise{ő

e iá

í*ása

1 Mindkét peldányt kériük kézínással, a sportoló rnry gondvise|ő/szülő áttal hitöheni§poütsuerrí€zet

A

nyilatkozatot a

hodapráin b kötehs rózzéterrnl

(v1.3o.1 Xorm- rendelet 4.§ (11' bekezdés alapián a támogahíst iséírybe{Ételére
jqosult
^tülmtl.
szervezet
honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési
programját, valamint annak költségtervétv

.../........petaanv

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet

(Első a sportszervezet, második a felhasználó/gondviselií peldánya)

$sY§

§-ATKüu ATt

sportfejlesztési támogatásból beszerzett eszközölg
(

szolgáltatások felhasználásáról

rÉruÜr7 sportobk - kiskpnú sporto}ók eseteben a gordviselii

- áttal kitö}teni!

l

{anyja

bk&rr!!_Zkij,elentem, tufumásom rran amóí, lrogy
a Botstai röd"-gqú ffit
r*redret a láwáryr-csapat§pofi támogatási rerdszeréne* lrc{€t€in
belüla 2OL9l2O2a. évadra támogatást (iuttatást) kapotP.

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket

maximum

A

az

gryermekem

egyesúlet által biztosított öT".ő

,riszé;e (gyermek

n*.,

..-€

ideie4.?-a.á.r..tr.Z-.S,9.r...) biztosított eszközök,
utaási költség
edzótáborral kapcsolirtos dfiFrz*s

r
r
.
.

ki

és szolgáltatások ellenértékét
ínérte.kéEvagyok kötebs megfizetni.

.r-.'

.rcK

._......, születési
szolgáltatások (megfelelő pont/ok aláhúzandók):

édczffkoitség

sportszer,sportfelszerelés

Büntetőjogi felelősségem tudatóban kíjelentem, hogy a nyildtkozatban részletezett eszközölg
p'algÚEtsŰsplkBekinfgtében e§§ené*ék* nem frzútem í -..."...--""*.-.Ft ősszryhen §z€tÉen {a megfeie§ő
n*l5g1

A

fu$riük aiá+úznl;,

K.k2.Q 29...,.. 8

§..,..W-.,.......

sportob/so]dt ise6 aláínása

Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszerelést/eket yettem át használatra, arrelyet szükség esetén (pl. a tímqatás felhasználása
ellenőnésének ideÉleta spor&eíy€zet felgólfoísára haladéktahnul visgaszoleiá}ffiok
Sportfel§zerelés

megnevezése,

Mérete

Darabszáma

sp*€síójé§*utdviselő

1 mindkét peldányt kériük kézírással, a sportoló vagly gondviselőlszülő

spoíts?ení€zet nonapíin b |rötdes kóz. étenni_
2

át€l

* §á

írása

tttölteni-

A

nyilatkozatot a

A1;o7i2o''L (V1.3o-} Korm. rendel€t 4.§ (11} bekezdés atapián a támogatást igénybevétdérejogosutt
szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyástvégző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési
programját, valamint annak költsegtervét-

.../........pelaanv

Elszámolási Szabályzat 6. metléklet

(Első a §portszervezet, második a felhasználó/gondviselő

$§Y§

peldánya)

f;_ATK&u AT1

sportfejlesztési támogatásból beszerzett eszközölg
(
&*ti§ir*itt"

gllszi

szolgáltatások felhasználásáról

rÉruÜr1 sportol,ók - kir|gnú sporto!ók esetében a gordrriselií - áttal *irtö}teni!

trét€r<

|

{anyja

hkó"l|!-Zkij,elentem, tudomásom van arróí, írogy
a Bosbi röd"agqri ffit
r*re*rct a láwáryr,csapat§pofi támosatási reneerénelr lgetein
belüla 2OL9{2O2O. évadra támogatást üuttatást} kapotF.
Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket és szolgáltatások ellenértékét
maximum az egyesúlet által biztosított önerő mérte,kéigvagyok kötehs megfizetni.

A gyelmekgm,riszé;e (gyermek

*.,

..§

ideie4.?-aÁ.r..{.Z,..S,9.r...) biztosított eszközök,

.
r
.
.

utaási köhtség
edzótáborral kapcsolirto

kl

r-b'rcé

......., születési
szolgáltatások (megfelelő pont/ok aláhúzandók}:

dflrFlz*s

éü<ezésikoitség

sportszer,sportfelszerelés

Büntetőjogi felelősségem tudatában kíjelentem, hogy a nyilatkozatban részletezett eszközök,
saatEdlttaúsokteffinffiébeire§§ené*éke*ftery&e&eín_É---.""-"."""_.-.Ftőssaeghen§zetÉem{an,tegíele§ő

R.lA.8 29.,.,.. 8

Á

€..,..W-.,.......

sportob/soídt iselő aláínása
Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszerelés{eket vettem át használatra, amelyet szükség esetén (pl. a támqatás felhasználása
ellenőrzésének ideÉrc} a spoí§e]y€zet felgólfoísára haladéktahnul visszaszoEiálnrck
Sportfel§zerelés

megnevezése,

Mérete

Darabszáma

1 Uindkét peldányt kériük kézírással, a sportoló vagly gondviselőlszülő
§poítszení€zet nonUpíin b lótdes lcózzétennl
2

áttal tttöheni-

A

nyilartkozatot a

Al;§lÍ2otl- (V1.3o-' Xorm. rendelet 4.§ {11) bekezdés alapián a támogatfu igénybeÉtdérejogosult
szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyástvégző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési
programját, valamint annak költsegtervét-

...(,.......patanv

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet

(Első a sportszervezet, második a felhasználó/gondviseló

1l Y l

peldánva}

LAT KozAT

sportfeilesztési támogatásból beszerzett eszközölc,
( XÉruÜX a spprto!ók

t,
í
'
Alulírott, . .r.P.M.!fl/I .. .....1
n,Aí*l=

,

1

szolgáltatások felhasználásáról

kisl@nú sporto!ók esetében a gonódselő - által kitö}.teni!

L)í:l.S.I.-..eD-Uk
t

,.-<]r,

,!)/^

}

.................(nev)

hkcím: k+--1-1*-ae-Q-M)kl*.T*Ün:|PK!/-k-{wg"*orr,hdornásorrruan
amól,lrqy
a Eostd riiáanú Oiircport rcrc§üct a láwárryaapatspoít €mogatási renrlszenérrek lneretein
belúl a 2Ot9 |2O2a. távadra támogatást (iuttatá§t} kapot*,
Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket

maximum

az

egye§ület

és szolgáltatások ellenértékét
mqfizetni.

által tiztosított örre6 mértékéigvagyok köteles

gyerrrrekem ;iszér_e (glyermek n*", ...tQ.2Á-f;...'-lí:.r.....S..n.B..o...fr=.... születési
idejez .i*Q:Í.lt.,.2,p..,..*,.....) biztosított eszközök, szolgáltatások (megfelelő pontlok aláhúzandók):
utaási költseg

A

o
o
r
.

edzőtáborralkapcsolatosdúazás
é&ezésilroüBj€8

sportszer,sportfelszerelés

Büntetőiogi felelősségem tudataban kijelentem, hogy

wlgW

részt kériük

dlaffietL W.Ft
ffit
akáhúmil.

a nyilatkozatbgn

részletezett eszközöl;
örsrlqfut fnetult {a megfelelő

reft:.*9,.2 *..e. a... !..P..
sportob/goldviselő aláínása
Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszerel&tleket vettem iát használatra, amelyet szükseg esetén (pl- a tiámosatás felhasználása
etlenőrzésének idelére} a sportszeív€zet felszólítására haladéktalanul visszaszolgálbtok
Sportfelszerelés

xelt:2..2? 2.

;..

megnevezése

Q.a..,..%. P...

Mérete

Darabszáma

§Á,: l,*,"
7l-"

r. (3t,---

sporoló/sordviselii aláírása

1 Mindkét peldányt kérjük kezínássat, a sportoló rragy gondviselő/szüIő áttal kitölteni-

A

nyiladrozatot

spoít§uenrez€t ttonlapifot is köteles kózzétenni-

A tg7nolt- (v1-3o.) Korm. rendelet 4-§ (11) bekezdés alapján a uámogatást igenyöaÉtetére logosuh
szervezet honlapján köteles közzétenni ajóváhagyástvégző szervezet általjóváhagyott sponfejlesztési
programlát, valamint annak költsegtervét.
2

....../..,....paaánv

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet

(Első a §poítszeívezet, második a felhasználó/gondviselő

peldánya}

1lYlLATKozAT1
sportfeilesztési támogatásból beszerzett eszközök,
( XÉruÜX a sportotrók

]alrdm:

szolgiáltatások felhasználásáról

- kiskorú spofiobk esetében a gonódselő

-

áhal kitó]teni!

}

ÍílP!díqL&-.-Lo§g--*L.s 31**-*-----_l

kiielentem, trdomrásom rnn arról, lrogy
a Bodfr í6d,-qrÉ
FgF§fiet a &ítvárry-csapatspoít tímqatásl rendszenÉlrek kereb{n
belül a 2O19|2O2O. ándra támogatást (iuttatástl kapottz,

ffi

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket és szolgáltatások ellenértékét
maximum az egysúlet áhal bizüosíüott örrerő mértékéigvagyok köteles mqfizetni.

A gyermekem észére(gyermek nor", ÍÍ.P-.Í..e--*.9-P.t--..6.É.AJ.3.'Í.*1i.tJ............,születési
ideje: .*§:l.Í.,.Ql.:..L§.';.,.....) biztosított eszközök,

o
.
.
.

utaási költses
dzőüáboíral kapcsolatos díwáE
édcezésilóltség
sportszer,sportfelszerelés

szolgáltatások {megfelelő pont/ok aláhúzandók}:

Büntetőjogí lelelőssegem tudatóban kíjelentem, hogy

úaWt

úinafut elletffit @I:---.-ft

a nyílatkozatban részletezett eszközöh
örrrlegfu,

r&ztléíiúkakáhrúmit.

fizaun

|a megfelelő

u-]tr

Keft/?.#:...!:(,...r:í.

sportob/godviseltí aláílása
Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszerelés/eket vett€m át használatra, arnelyet szükség esetén (pl. a üámosatás felhasználása
elbr6rzésének ide!ére}, a sportgeíyezetfelgólfuíslára haladékulanu! üsszaszolsáltatok
Sportfel§zerelés

megnevezése

Mérete

Dar?bszá,lg

í)r

xelt..{-?..?-.:.?Á.:.Q3-

,

Y-,

l,

,,, , ,, ,,, ,,, ,

,

sportob/gonóliselti aláírása

x Mindkét peldányt kéíiükkezínással,

a sportoló rngy

sportsaeíY€zet tudapi;án b kötebs lózétenni2

gondviselőlszúW áttal kitöheni-

A

nyilattozatot

Aílo'7notL (vr-3o-) Korm. rendelet 4-§ {11' bekezdrés atapián a tiámogarást'tgénybe{Ételérejogosult
szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyástvégző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési
programját, valamint annak költségtervét-

/

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet

...............példány
(Első a sportszeívezet, második a felhasználó/gondviselő

peldányal

1lYl LATKozAT1
sportfeilesztési támogatásból beszerzett eszközök,
( XÉruÜX a

§portolók

-

ki§konú sportolók

(anyjan"u",.V..S.[..K.e.9:{.r......!x-.t*;:rn.t.
liaik{:íil,,,B:

szolgáltatások felhasználásáról

eetében a gordviselő

áhal kitö}teni!

}

,ka..2.ft

j.0/-..........,.

&Z!

t, fr* s&.a$ K:ii,akmsefbfr* *€**:rp*r€
fr§Bm&**t a
be!úl a 2Ot9l2O2O. évadra támogatást firrttatást) kapotÉ.

kilelentem, tudomá§)m vitn aról, lryy
támogítási rcrdszenÉnek keretein

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket

maxímum az

-

qysúlet által biztosílott öneló

és szol8áltatások ellenértékét

mértékéigrraryok lóteles megfizetni.

A gyermekem részére(gyermek n*", b.C.._u-§Í:]:.....4.$l1i9.g....ftiC-rr.p-S.
idejez ?§!.!*.8/.,.l-k.,,....,..} biztosított eszközök,

r
o
.
.

utaásikö}tsés

....., születési
szolgáltatások (megfelelő pontlok aláhúzandók):

edz6táborral kapcsolatos dílnzes

étkez&iköXBeg
sportszer,sportfelszerelés

Büntetőiogí |etetősségem tudataban kljelentem, hiogy o nyilatkozatban részletezett eszközök,
rulgűWáifu,
dffit
rcn fumn / ---_-.-Ft @fu, fizetan lprnegfelelő

...V}**

ud"I*.

sportob/goldviseb aláínása
Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszerel&tleket vettem iít használatra, arrrclyet szükseg esetén (pl. a tínroeauás fulhasználása
etlenőrzésének illeÉrel, a sportsaeív€zet fielszólftáslíra haladékalanul visgaszolsílbtok
Sportfelszerelés

megnevezése

Keftl.x9.2.Q.,.p-6:

4ó

Mérete _

Darabszáma

Y!*.....V*3*L *--)
t

=p*rt*iól'g*:,*dviselő

aié ínáse

1 Mindkét peldányt kériük kézínással, a sportoló rragy gondviselőlsűrlő á}tal kitölleniqportsueíu€zet lprrbp*fut b kötdes közétennt

lwnoll

A

nyilatkozatot a

(v'-3o-} Korm. rendelet 4-§ (11} bekezdés alapján a támogatá§t igénybevetelére logmult
A
szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési
prqgramját, valamint annak költsegtervét2

....../..,....peUanv
(Első a spoftszeívezet, második a felhasználó/gondviseló
]u

Yl

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet
peldánya}

tAT KozAT

sportfejlesztési támogatásból beszenett eszközök,
(

XÉruÜX a sportolók

-

1

szolgáltatások felhasználásáról

kiskonú §portobk eseÉben a gondviselő - á]tal kitölteni!

Alulírott,..gAw-.kfi _KAf}.t

..§-...

....................

;;;, HA1-9:fi}§4-4-. -js"jflX_-7----;

}

.--.-._..(nev}

kiielentem, tudomásom rran arról, lrogy

a sodf fid- rú ffi
EresnÉ a [íwáryr-csapat§poít tárqauási rcn&elérrek lrerein
belüla 2079|2a2a. évadra támogatást ürrnatást} kapottz.
Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket

maximum

az egysület áttal

és szolgáltatások ellenértékét

biztosított önel6 mértékőgvaryok köteles megfizetni.

gyeqmekeqr Ész§rg,(ryermek nelr., ...-*Y-Ö-6.........fu..P-.(=.......... születési
ideje:*fl.Q§..,..Qi".1l..(,..) biztosított eszközök, szolgáltatások (megfelelő pont/ok aláhúzandók):
utazási költseg
e&őtáborral kapcsolatos űlnzx
étkezésikdbe8

A

o
o
o
.

sportszer,sportfelszerelés

Büntetőjogi |elelősségem tudatőban kíjelentem, hogy

úűWrffirelffi
reztrcíiükaláhúmil.
re

k/dF-,....9.€...,...(

a nyilatkozatbdn

résaletezett eszközöh

ktryrzeru4/-----..ft
fuqfu
-.---

tfizcttan(amegfelelií

_Ql.............

sportoló/goídüiselti aláírása

Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfulsaerelés{eket yettem át használatra, arnelyet szükség geén (pl- a tiámqaüás felhasználása
ellenőrzrÉsének ideiére}, a spor&ewezetfelgólfuísára hatadéktalanul üsszaszolgáttatok
sportfelszerelés

megnevezése

Mérete

Darabszáma

Kelt:

sportoló/gondvís€lő

aláínása

1 Mindkét peldányt kériük kézírással, a sportoló rragy gondviselőlgúlő áhal kiltöltenispoítszeru€zet tnnlapí*t b kö[# kózrétpnnl
2

A

nyilatkozatot

Al;ülnot!- (v1-3o-) Korm- rendelet 4-§ {11l bekezdés alapián a trámogaüást igénybe{Ételérejogosult
§zervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végző §zervezet által jóváhagyott sportfejlesztési
programját, valamint annak költségtervét-

.....4.......példánv

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet

{Első a spoítsze]vezet második a felhasználó/sondviselő

peldánya}

tlYl LATKozAT1
sportfeilesztési támogatásból beszerzett eszközölg
( XÉruÜX a

sportolók

-

szolgáltatások felhasználásáról

ki§konú sportobk esetráben a gonóliselő - által kitö}teni!

Alulílott, .......3..ft P..-..-.YA.trU*2.1,Mfi

}

............

{n*w}

h|rcím: !M-§Pe}gEL\eg_q,5--[J-EtlilH-L-ÜT-E-)

ki|elentem,tudomásorn van

aról,lrryy

a Bocsfrd fifu'-<lrfi lfut
rsÜe§idcfi a láwáryrcsapatspoít tárrqatásí rreí,e€rénel( ktret€u.n
20t9l2m0.
belül a
évadra támogatást fiuttatást) kapottz.
Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket

maximum

az qysület áhal

.......LlQ.-*i;ftk*......-..N.P-e-

A gyermekem lészére(glyermek

nerre:
ideje: l,.N_S.,.9.:{;.L§,,....,.} biztosított eszközök,

o
r
.
.

és szolgáltatások ellenértékét

biztosított önel6 mértékéigvagyok köteles megfizemi.

utaási költses
dzőtáborral kapcsolatos őraz*s

szúletési
szolgáltatások (megfelelő pontlok aláhúzandók):

étkezé§i köitseg

sportszer,sportfelszerelés

a nyilatkozatbgn részletezett eszközök,
ry!Ee.knl_-_--..ft fuqfut fuatcn (a rrregfehlő

Büntetőjogi felelősségem tudauban kijelentem, hogy

nngúW ffit

r&zt lériükakíhúzni}.

reh:..$.9.Crq.tCI't,,.k*z..§.

dffiM

toJ'o oQ. A
sportoló/goídt i§eb aláírása

Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszerele/eket vettem át használatra, amelyet szüksq esetén (pl- a üímqatás felhasználása
ellenőruésének ideiéíe},a spor§eívezet felgólftására haladéktahnul visgaszol8iíhatok
Spprtfelszeretés

megnevezése

xet §a92_k§L|h,lL.,.{P.*P..O
:

0

.,t

M.érete

Darabszáma

t
sp*rt*§ó/*ondwise

1 Mindkét peldányt kéíjükkezí,ás§al,

a sportoló vagy gondviselőlgúlő

spoüt§zen €zet hoíúapiiínb kötdes lrözétenni_

§#

*iá írása

á}tal kitöheni.

A

nyilatkozatot a

Alltu2oll- {vr-3o-1 Korm. rendelet 4-§ (11) bekezdés alapián a támogatást igenybe{Ételérejogosutt
szervezet honlapján köteles közzétenni ajóváhagyástvégző szervezet általjóváhagyott sportfejlesztési
prqgramját valamint annak költségtervét2

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet
(Első a spoítszervezet, második a felhasználó/gondviselií peldánya}

r

Yl

LAT KozAT

sportfeilesztési támogatásból beszerzett eszközök,

szo§áltatások felhasználásáról

sportolók- kisbnú sportolók esetében a gondvtsel6

( XÉruÜX a

?AP

Alulírott, .-...-..

-

áhal kitö]tenil

}

HAcuol.rJff

(anyjaneve,.....llft *.5_d.P.9.r......X.n.§§9

L-loA

...... szig.sz.:

lakcím: &Y,]*99§J§BP-Sl.-PfoilL1.*--b'--6r---l

a Boc#i

1

.....§§.b7..1a...re

kiielentem, trrdomásom rnn aról, lrogy
kereteín

riidrmrú Onalspot Eresnet a !átvárylcpatspoít üámqfiásí r€ndszeÉ€k

belül a 2O19{2O2O. évadra támogatást üuttatást} kapottz,

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket

maximum

az qysüht áhal

és szolgáltatások ellenértékét

biztosított önerő mértékéigvagyok köteles mqfizetni-

A gyeryqkem részére(gyermek neríe: .........}*OgrdS.St.......§_EJ9.ge
ideje: 3Q/&,.{.-O-...rG,..,.......) biztosított eszközök,

o
o
r
.

utaási kö}tség

........, sznIetési

szolgáltatások (megfelelő pont/ok aláhúzandók):

edzótáborral kapcsolatos drFlzá§

étkezésiköI@

sport§zer,sportfelszerelés

a nyilatkozatbdn részletezett eszközölc,
,ellaffitrcnfnaun/------ft eagfurfamn|amegfelelő

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

úaWrffi

ré§zt léíiúkakíhúmil.

ren:.b.9.****k**.1

.,.

M.?9.:..9..Q "

Á

r

...,..3.*6.....

.Á*34*.Ix**.......

sportoló/goldvisekí aláírása

Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszerel&/eket vettem át használatra, ame$et szúkség esetén (pl. a tímogatás felhasználása
ell€írőlzésének ideiére} a spoí§rervez€t felszólítására hahdéktalanul visszaszol8áttatok
sportfelszerelés

Rek |W,Ll.

megnevezése

laik#. k
1.

Aa*

6 l
.,t
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1 Mindkét peldányt kériük kézíiníssal,a sportoló rragy gondviselőlszúlő áttal kjtö}tenispcítsaeruez€t
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nyilattozatot

b töte{es közzétenni_

AtWnOtL (V1-3O-} Korm. rendelet 4.-§ (11} bekezdrés alapián a tárrngatást igenybevÉüelére iogosuft
szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési
programját, valamint annak költségtervét.
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