J

.......!.:..,,.példány
{Els§ a §§§rt§rer$€uet"

r*ásodik a felfuasz*álólgc**vise§

pldánya}

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet

tlTtL*TKozAT1
sportfejlesztési támogatásból beszenett eszközök,

hqry a

ffiai

nfufus*xÉffi§Fsrt

t§§*

szolgáltatások felhasználásáról

a *átvárry-reFi§part tá*ryatisi

kereteín belüla 20t8l2019. évadra támogatást fiuttatást} kapotf,

rerrdg*yérr**.

ellenértékét

o
*
*

edzőliiibcrrai kapc*clatosdijeaás
étfuezési Lé}tseg
_ spsrtsaer"

s*priíblt;prejés

Büntetőjogi felelősségem tudatában kiielentem, hagy a nyilatkozatban részletezett eszközök,
sz@lÉttcta** t*§ttterébn etteaértéket*e*r §zetrrlrr- l *..-"*_-,,."Ft ősa*lgfuln §z*ttrla* §a
r*ex§ebt6 r*szt kérjíika*éfu*e*i}" +

,/lr!p',v*!a**:a

rett:.4,9./...9..,.,...Q.,k.../"J..'-....

s**rtoie/gar*ddse!ő aláíyá:a

Kijelentem, hogy

a mai

nappal saját részemrefient nevezett gyermekem részéreaz alábbi

sp*r,€eisrere§Éstfek*t "nettÉm át hasarráiatra" ame5yet sr&kség esefuá* {p{" a tárrrcgatás feifuasar;*!Ésa
*§{*x.#*zésé*ek ldc§érei. * §Fsrtsaerceí*t feiseólít**.*ra lra§*dékt*lart*l rris*easr**g*ltxt<lk_
§portfelszerelés

xelt:..2. 9..

megnevezése

l..,?..:..9..?,,../..t

Mérete

Darabszáma

/.qW'

.,,il.Eho..:.*.

sp*rt*{*l5**dvisel$ aí*i*ása

i

Mií}dkétPéldá*yt kérj*k kézírássai, a sport*ió *ragy g*r*dvis€lő/3aijtő

§#ürt§u*íl*€let

trc*iapj*t,: is &g:€{es térgé}*,c,!rrí-

áitat &itó}t*ni_ & nyi*atk*ae{*t s

Á 1üry2ü1}.- {1l§"3.*-i i{arn . re*deíet a.§ {1i} bekezdgs aiapján a iárnagatás§ igérrybevÉteióre jogosult
szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési
prograrnját, valamint annak költségtervét"
?

,l

..,,..1....:...példány
{ ls6 a spsrt§zerrr€zet"

ElszámolásiSzabályzat 6. melléklet
más*dik a felh*s:xáiélgaxdvísetö példérrya}

ít§Tí L*T§*zAT1
sportfejlesztési támogatásból beszenett eszközök,
{

KÉ*jŰ§ a spgrtg!ók

- kiskcrú spertct*k

szolgáltatások felhasználásáról

esegébe* a go-rrdviselő - áit*t kitőtte*il

Al{rlírctt, Q-*t ........?.Y.:".Ká......,......
*rtc#y

a

...{név}

........,..?r.*X,*......,.....,,!.É,kJ.........., szig,sz.:......, ."Xfu-S.tX.r.ft...,....."......".

(anyja neve:.,..,.,....
§akgjr:l:

}

últL..U-WlP- nx-kS*.*ru",_*l,*--l
*i

Xer*s§É gt*Xryt §gssii*É a

ki}tier:§,e*, txd*rlxás*n: va* ar-r#,
§áttl**y-cse$a{§p§ít táfí}ryetÉ§i rgrtdscegárr*k

kereteín belüla 2a78|2a19. évadra támogatást fiuttatást} kapottz.

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket és szolgáltatások ellenértékét
maxi*r*m az egyesület álta{ biztosít*x *rr*r# mértékéigvagy*k LötBies megfizetr.li.

,--,.--.-

.-fu.n.T*,."M!Ule",

gyemekelrr^ riz5re {5ry*rr*rek *e,li*;
sEüi*,{**i
íce!e: #-!9.:.t1,1.:..].§.:........} biatosit*tt eszkörók. szaigáltatások inegfeleNő pontfuk aláhuaarrdók}:

Á

o
*
*
*

_gtazasj_kü!§!?8-

edzőtabcrralkapesciat*sdíj*aás
átkezé* ke*sé,€
s*sílszel,sp*rtíe}szereiés

Büntetőiogí fetelőssegem tudatában kíielentem, hogy a nyilatkozatban részletezea eszközök,
l *--*.""-.,"Ft őse:agb§§ §rette* {a

sz@lÉfuaű*k te*é*tetékn e§§esrértéIr* nen ftzetten
r*eg.febi# részt fuérjxk aiá$tr}:ni}.

Kelt

:

-$p§SX*:X*.Q*.t... 0r,!'!

Kijelentem, hogy

D

\, ([ .

a mai

nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
yettenr *t hasagrái*trx.- ameiyet szdlksÉg e§€Léf,
{pl^ * tárN*gatás fe$hasc*Éiása
**tex6reégé*ekide}&*l a spűít§refrree*t {elsróiítására iraiad*kta{a*i.# vissuasx*igáltatsik_
spcrtfelseerei*stf€ket
soortfelszerelés

megnevezése

xert:39e§k^lx§tr.í....{,9]§

Mérete

Darabszáma

Ck. §.
spsrl*ló/g*

aláíe;És

1 f§4ir?dket
Pétdányt kér}i}k kéziréssai- * spofie}* vagy g*a:dvilxllőí*z{:1ő á{tat kitóite*i" & ny*t*tit*e*t*t

§#*ít§Ef íaj€"et **ni*p3áa ig fuoteies k*e:*te**i,
?

Á 3Üff2*á3.. {vl"38.} 9{r:r,*t. rendeíet 4"s {13} bekezdÉsaiapján a támcgaiást igéxybevéteiérejogcsult
szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sporlfejlesztési
pragrarr§át" valarninl annak költségtervét-

/
.......l..:...,példány
{[*gó *

spcásÉ*rvez*t" más*dik a {*íira*zl:á*é/gs*dviselő peldá;:ya}

ElszámolásiSzabályzat 6. melléklet

lt!YlL*Tx§uATt
sportfejlesztési támogatásból beszenett eszközök,
{

Alulírott,

{EfuUi{ a spcrta!ók

-

kiskorr.r

s§sri+§k eíetébe*a gcrr*ivise}ő

.ig.x.e,......§LftfÁ9i.É

takcíí§U/Y]-.F,P§§í^h.*-§*r*.Ar}-regÁec{.-§c}Í....
*t*g§

a

szolgáltatások felhasználásáról

§ccbi X*lwc§ji

- áit*l

*

ó} eí,;§

}

.............,,.,...inev}

.."...-".^

,..}

tt*s*r*;ásora uar+

kijelerr€**vl,

att*é,

Ot**sprt Fgp,e#et a iátvá*y-*aF§t§@í{ támrya**sí reí:fuer*$ek

keretein bel üí a 2a18/za19. évadra tárnogatást üuttatást}

ka

porr?,

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket és szolgáltatások ellenértékét
rnaxirnum az egyesület által biztosítatt önerő ntértekélg vagyok köteies megfizetni,
& *yerr*e*em ré:réreigy*rm*k neve, "Q,r-..9"*n]....e"tl3"p-K.,r!.#._?; ,_..., sri;{e€*si
i*j*: ...-.,i_}.-3- .t.4-:l!:--4..--."} biztosít*tt esek*zők, sao{gá{tatások {megfelető p$ntlok a{áhúaandók}:
r utazási költség

.ffiiatosdíjazás
3 átkeaési köitseig
* spsltszel:prtfelszeretés

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban részletezett eszközök,
tetg§lz;t*ékr? e§§aértékei *em §zsfter* l --"..*---..,.Ft ősaegber* §zé:trl*r {a

a$Óttatssak

megfeb*ő résat kérlt*k atéhr}erri}"

Ke lt:.BB+e\s-j.

....Y-9*....X*{=§ )::,==:

h-}*..^1.3.,?í.,.í.§.

sp*st*fg*g:duisel,S, aJáíriása

Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefient nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sP*rtfelszereiÉst#ket yette*} át f*aszr*áiatra- ameiy€ saúkséges*trin {p{" a ténr*gat*s fe§}rasc*iélá*a
*§ier#lzésé*et< idejére}. a spáslert,*len fe}szólí€ásr*rahalaú*kta*e**l vissr**z*lgáttat*lr,
sportfelszerelés

xe h

megnevezése

:B,m-L-.\"**. -..hJ9

9.(s,.

Mérete

Darabszáma

lS
spartct*fgondt,i**iö

1

a

íáíriás;x

PÉldá*yt kérj*}k iqézírásséi,,a spcfi*i* vagy g<xrdviw6t1szíiNő *tt*i kit*ite*i, & n,ilatk*eat*t é

'b4ií]dkát
§@$§3éj9§ee*t.
t,lcnÉap*ir+: i! köt§ies

kiil3*Je*íti._

n acrfzett- {tJ{,3s-i Xorrn- rer*cieíet &s {13} bekezdes alapján a tárrrogatást i§énybevÉteiérejogosult
§zervezet honlapján kÖteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési
?

prcgrarn_!át. valamint annak költségtervát"

Elsámolási Szabályzat 6. melléklet

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

peldánya}

NYltATKozAT1
sportfejlesztési támogatásból beszerzett eszközöh
( KÉR ÜK a

sportoló1(- k-skorú ,pofulk

11ében
Alulírott,.á3->.a.E..D.a..-S..........*c.:.L-7,í..b-!...
lenrria
(anyja

l";,

szolgáttatások felhasználásáról
a gondviselő - áttal kitöheni!

}

t-t S
t/-iit iD czio <z . X :Cr.Z€r/.'./..tr.
/il'Ti*'
narra.
/á,:
n",,",.........ffi..x#..g,..|:..>...-,(,í].tL.t..Q-......,.ig.,..,....&,€

hogy a

yze{1

//.!..!-.5-€í:l..íí-S-,..-5§.i.?j..qY.----t/*--?...,...| kijelentem, tufumásom van arról,
Brcbi l(özbanrú Uarsport Egyesület a !átványaapatsport támqatási rendszerének

keretein belül a 2OL8l2Ot9. évadra támogatást fiuttatíst) kapot*.

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszenett eszközöket és szolgáltatások ellenértékét
maximum az egryesület által biztosított önerő ruértékéisvagyok köteles megfizetni.
A gyermekem részére(g:yermek n*". ...Z.*-r:...9..-..CL-=).->--.-.?.---.q--/É.a}.c,!..............1 születési
idqet.(€.,..C.Í,.,..l..:.*..,..) biztosított eszközök, szolgáttatások (megfetelő pont/ok aláhúzandók}:
o utazási költség

@olatosdíjazás
o étkezésikóltseg
. sportszer,sportfe|szerelés

Büntetőjogí felelőssegem tudatábgn kijelentem, hogy a nyilatkozatban részletezett eszközök,
szdEÉlfuaúnktekíntaéfun ellenétéketnem frzettem_ / --.-.--...ft öszegfun fizettem (a
megfehlő részt kériük aláhúzni}.

sporto!ó/gondviselő aláírása

Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszerelésVeket vettem át használatra, amelyet szükség esetén (pl. a támogatás felhasználása
ellenőnésének idejére), a sportszervezet felszólíhísára haladékta|anulvisszaszolgáhatok.
sportfelszerelés

meenevezése

Mérete

Darabszáma

sportoló/gondviselő

a

láírása

1 tvtindkét példányt kérjük kézírással, a sportoló vagy gondviselő/szülő áttal kitölteni-

A

nyilatkozatot a

sportszervezet honlapján is köteles közzétenni2

(V1.30.} Korm. rendelet 4.§ (11) bekezdés alapján a támogatást igénybevételérejogosult
^to7laotí.
honlapján köteles közzétenni ajóváhagyást végző szervezet általjóváhagyott sportfejlesztési
§zervezet

programját valamint annak költségtervét.

/
.......}.:..,..példány

(Első a sportszervezet második a felhasználó/gondviselő

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet
peldánya}

1{YlLATKozAT1
sportfejlesztési támogatásból beszezett eszközök,
{

KÉRJÜK a sportolók

keretein belül a

20t8l2a§.

szolgáltatások felhasználásáről

- kiskorú sportolók esetében a gondviseló

- által

kitöltenil

}

évadra támogatást fiuttatást) kapotÉ.

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket és szolgáltatások ellenértékét
maximum az egyesület által biztosí,tott önerő mértékéigvqgyok köteles megíizetni.
A gyeqnekem részére(ryermek n"n", ...KÁ&.2§.....H..!.2A!P..........:...-.. ., születési
idere: .|#:!!-:-0..|!.,-O.!.:--...--.) biztosított eszközök, szolgáltatások (megfelelő pont/ok aláhúzandók):
o utazási költség
o edzőtáborral
kapcsolatosdíjazás
r étkezésikóltses
. sportszer,sportfelszerelés
Büntetőjogí |elelősségem tudatában kíjelentem, hogy

zolgtÉlfutásk teffinutÉbn ellenettéka pű&m
megfelelő részt kériük aláhúzni}.

x"tt ..29. J _1-....8,5.,..§,.

a nyílatkozatban

/

részletezett eszközök,
ősszegben
fizettem (a
-_.-.-.-...Ft

2

t^,,t-ur"r,l ....fu W,y-rg*o*'.

..

sportoló/gondviselő aHírása

Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszere!ésVeket vettem át használatra, amelyet szükség esetén (pl. a támogatás felhasználása
ellenőnésének idejére}, a sportszervezet felszólítására haladéktalanul visszaszolgáltatok.
sportfelszerelés

meqnevezése

Mérete

Darabszáma

Kelt:

sportoló/gondviselő

alá í,nása

1 tvtindkét példányt kérjük kézínással, a sportoló vagy gondviselő/szülő á}tal
kitölteni.

A

nyilatkozatot

sportszervezet honlapján is kóteles közzétenni.
2
(V1.30-} Korm. rendelet 4.§ (11) bekezdés alapján a támogatást igénybevételérejogosult
^to7|2o1L
szervezet
honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési
programját valamint annak költségtervét.

]

l

.......l.......petaany

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet

(Első a §portszervezet, második a felhasználó/gondviselő

peldánya)

NYlLATKozAT1
sportfejlesztési támogatásból beszenett eszközök,
( KÉRJÜK a

Atulírott,

sportolók

szolgáltatások felhasználásáról

- kiskorú sportolók esetében a gondviselő - által kitölteni!

h.i-ká.e...J*.r*".b.r^*

}

..............,(név)

|akim:\Ah.l..-5.a
kijelentem, tudomásom rran arról,
hogy a Bocs*ai Xirúaszni üákspoít F8ye§úl€t a látvány-csapatsport támogaüási rendszerének
keretein belül a 2Ot8/2O19. évadra támogatást (iuttatást) kapotÉ,

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket és szolgáltatások ellenértékét
maximum az egyesület által biztosított öneró mértékéig
köteles megfizetni.
á-í
}aA gyermekem részére(gyermek n"u", .L)..r..!gJe..§ár*=.b.-...b.Mak--*
.............-,
.., J&9l\
születési
idere:20t1-..9.k.,.l.Í..........} biztosított eszközö§ szolgáhatások (megfelelő pont/ok aláhúzandók}:
._Jta.t s!.oEseso edzőtáborral kapcsolatosdíjazás
e étkezésiköltses
. sportszer,sportfelszerelés
Büntetőjogi lelelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban részletezett eszközöh
/ ......-.........Ft összegben fizeltem (a
megfelelő részt kérjük aláhúzni}.

zolgóftolÉnk t*intetében ellenértéket nem fize|tem

Ke k l4.9..l

9....q.lr....

l5.

......Quk-o-=....S**.r*j.
sporto!ó/gondviselií aláírása

Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszerelést/eket vettem át használatra, amelyet szükség esetén (pl. a támogatás feIhasználása
ellenőrzésének idejére), a sportszeryezet felszólításiára haladéktalanul visszaszolgáltatok.
sportfelszerelés

megnevezése

Mérete

Darabszáma

.%.v.H.r...§."j.**_!"_**_.;_

sportob/gondviselő aláírása

1 Mindkét peldányt kériük kézírással, a sportoló va6y gondvi*lőlszülő által kitölteni.

A

nyilatkozatot a

sportszervezet honlapján is köteles közzétenni2

Ato7l2o7l-

rendelet a.§ (11) bekezdés alapján a támogatást igénybwételérejogosuh
szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyástvégző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési
programját valamint annak költségtervét.

.]

{V1.3o.) Korm-

......!.,..,..reuan,
(Első a sportszervezet második a felhasználó/gondviselő

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet
peldánya}

NYlLATKozAT1
sportfejlesztési támogatásból beszezett eszközök,
( KÉRJÜK a sporto|ók

Atulírott,

szolgálta€sok

- kiskoru sportobk esetében a gondviselő

felhasználásáról
- áttal

kitöheni!

...KPÁU.llr!....>.u.uÁ.S.t.....f)l.V.ft.

(anyja n"u",....Q.[

P-.i...j.......tLÉ.v.............

}

.............(név)

szig.sz.,-...l..§..Ó2.§..:i......€^.............

lakcím: !aLh../-&riCEk.fl|lt;.-Q-í..-{U:tU.nL|-,ár.p-t kijelentem, tudomásom rran arról,
hogy a Bocskai Köúanú Di,ík§poít BvesOlet a látványaapatsport támogatási rendszerének
keretein belúl a 2a78l20t9. évadra támogatást üuttatást) kapotf.
Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket és szolgáltatások ellenértékét
maximum az eryesület által biztosított önerő qnértékpig varyok köteIes megfizetni.
A gyermekem r§szere (gyermek na,e; ......!{.aZ-4:.^...!SL.UA.M.......... születési
ideje: .29P..á.,.-0.3-.,,.19....-} blztosított eszközök, szolgáttatások (megfelelő pont/ok aláhúzandók}:

.

o_j!9.a.t]kttltség_=-edzőtáborral kapcsolatosdíjazás
o étkezésiköltség
. sportszer,sportfelszerelés

Bünteűjogí felelősségem tudatában kíjelentem, hogy a nyilatkozatban részletezett eszközöb
/ .-......-......H ösnegben fizettem |a

solgőItotánk tekintgtében ellenénéketnem ftzütem
megfelelő részt kériúkaláhúzni}.

relt:..AQ.!.2:.. 9.3..,..

L;í; Ár,*at*

lá,

spo rtol,ó/go

#Orr"'

a lá

írá sa

Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszerelésVeket vettem át használatra, amelyet szükség esetén (pl. a támogatás felhasználása
el|enőzésének idejére}, a §port§zervezet felszólítására haladéktalanul visszaszolgáltatok.
sportfelszerelés

megnevezése

Mérete

Darabszáma

í_o_.!:,**.*.sportoló/gondviselő

aláíésa

1 Mindkét példányt kérjük kézírással, a sportoló vagy gondvi*lőlszü|ő
által kitölteni.
spo]tszervezet honlapján is köteles kózzétenni2

a tol |zott

A

nyilatkozatot a

(V1.30.) Korm. rendetet 4.§ (11) bekezdés alapján a támogatást igénybevéte!érejogosuh

szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési
programját valamint annak költségtervét.

l
.....1|;......példány

(Első a sportszervezet második a felhasználó/gondviselő

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet
peldánya}

]uYlLATKozAT1
sportfejlesztési támogatásMl beszerzett eszközök,
( KÉRJÜK a

sportolók

-

szolgáltatások felhasználásáról

kiskorú sportolók esetében a gondviselő - által kitöheni!

E/l.t..[l.í......

.X,:ZÁ.KU*.......l-Y.áíilL.(anyja neu",.......€&D.e7......!.E.éM.................

Alutírott, .

..

t

.,...................(név)

szig.sz,,.../.M..:S.!....(i..................

lakcím: .k.L.k.1..--.h.2S:-!§.Lk§.*I--.-ga.|,UUAr...Ül..Zh
kijelentem, tudomásom rran arról,
hogy a Boc*ai Xöúanrí Uatspott rsye§úl€t a láwány-csapatsport támogatási rendszerének
keretein belül a 2OI8l2019. évadra támogatást üuttatást) kapottz.

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket és szolgáltatások ellenértékét
maximum az egyesület által biztosított önerő mértékpig v?gygk köteles.megfizetni_
A gyermekem ré_szérg {gyermek nrye= ......K.Q.bÁB...-.Há:K.K-...é-7..b.O..(*...-.--.--............., születési
iaeie: .-k.á1.,...9.3.,-P.i.....) biztosftott eszközök, szolgáttatások (megfele!ő pont/ok aláhúzandók):
r utazási költség
o edzőtáborral kapcsolatos díjaás
o étkezésiköttseg
. sportszer,sportfelszerelés
Büntetőjogí telelősségem tudatában kíjelentem, hogy a nyílatkozatban részletezett eszközök,
/ -.-..-........Ft öszegben fizettem |a
megfelelő részt kérjük aláhúzni}-

szdgőlfutonk tekintdében ellenénéketnem fizettem

(-U2; Í*r/. fu-:.*-,.
sportoló/gonUviselO

atá í,rása

a mai

nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszerelést/eket vettem át használatra, amelyet szükség esetén (pl. a támogatás felhasználása
Kijelentem, hogy

ellenőrzésének idejére), a sportszervezet felszólításiára haladéktalanul visszaszolgáltatok.
sportfelszerelés

megnevezése

Mérete

Darabszáma

IaL,
sportoI

1 Mandkét példányt kérjük kézínással, a sportoló vary gondviselőlszúlő által
kitöheni-

A

nyilatkozatot a

sportszervezet honlapján is köteles közzétenni.

to7lzoll (vt.3o.) Korm. rendelet a.§ (11} bekezdés atapján a támogatást igénybevételérejogosuh
^
szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési
2

programját, valamint annak költségtervét.

l

..,..|.".......,Példány
a sp€ít§u*rv€zet"

{§§*ő

ntásodik a feliraszr. áló/gsrrdvisető pidárrga}

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet

§YlLÉTK§uAT1
sportfeilesztési támogatásból beszenett eszközök,
{

XÉX.lÜ§ a sportolók

- kiskgri! spcrtc§&

szolgáltatások felhasználásáról

esetéberr a gcrdviseld - áital kit*§te,}i§

Alulírott,..9.!*tto.p-xs.....-Ws*#,....fn*pywn
§''*g?

}

.....,.....,{névi

" -*\X#.R..1,U bn"*}*tp *p**u*v. t*.&rxás*r* varl arvri§"
a 8rc*ai Xfulrcrgii B*i**§ffirt Eg@gE a $trrárry-*sep§sp6.rt társiq*§is$ r*rxg5zgrém*k

kereteín belül a 2Ot8I7a19. évadra támogatást fiuttatást} kapott?.

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket és szolgáltatások ellenértékét
maximum az e3yesület á§tai biztosi'tott önerőpértékéig vaggok köt_el6s rnegfizetni.
A gyelp=kerrt *rrÁ,9, {*yermek neoe, .._,,.Y\.1-.l§\)..",.,Lft)ÉÍ*Ö.
szúletÉsi
Ícreje: :*/./!4.:"H.9...e.K.,.,.} biztosrtott eszközók, saclgáItatások {r*egfeíető porit/§i( a{áhúaandék}:

s'
e
*

edzőtáborrai kap*salatgs díj*zás
ritkezésó k{*ttss§:

§p#rt§E€nsp*rtf,eísaere{És

BÜntetqogÍ felelősségem tudatában kijelentem, hogy
me5í,cie*# részt ké:.jt}k etéfu3ar. ?i.

*",.,.[.alo§-\sd\h...b,t E o\
_

tí

a nyitatkozatban

részletezett eszközök,

8.*x* qP

!"\*

spert+lélg§§dsise§ aliáínb

Kijelentem, hogy

a mai

nappal saját részemrefient nevezett gyermekem részéreaz alábbi
yetteílt
sP*r**$saereiést/eket
át *asur*ál*tra, am**yet seriksÉg e§€tén {p{" a térx*gatás feihasenál*sa
*é!,e*§*eÉ*é*eh idejérei, e sp*rLlregrrge*t felsgóiíté§áré i,laiadékt*lsrr*t Fissc*sz*lg;*itatc§t_
sportfelszerelés

megnevezése

Mérete

Darabszáma

Kelt:...,..

spert*lofg*ndviselő a§áixis*

1 Miíidkét
Példányt kégjiik kézíráss*l" a sp*rtció vagp g**dvige€í/=zlitő á,tal kitó}t€ni_

§F*ftstsr§*jtt

ir*ntap;,&r ir k*t*§** k*acé.l*§!fii.

é. *yiletkoz*&ct

i Á 3#;#§l j."
{tji_3s"} figríl1. reildeíet a.§ i13.i bekezdÉs alapján a tárrogatást i§enybevéte{ére jogosult
szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sporffejlesztési
progrannját" yalamint arrnak költségtervét"

E

j
.....1l,......petaany

{íf*§ * $§§ít§í€íííezet. r*ás§dik_ a fe1f*szxálólgo*dyisekí ptdánga}

ElszámolásiSzabályzat 5. metléklet

ísYlLÁT§OzATi
sportfejlesztési támogatásból beszenett eszközök,
{

K=ÉJiri{ a spartolók

,:*ei

Aiulírc§,.,.bj.flnu..\2,S-

- kiskorú s$orl§§k

...g§r.{#.....

szolgáltatások felhasználásáról

esetébe,r a gondviselő - áitai kitótt**i|

IXP.)R

*sre*t §*#et

...............,trnév}

ir,#;*'**Y5;;-

hcgry a §acs*ai Xefugmfi
e !átvár*9-esaFr5Fert
keretein belüla 2a18{2a1§, évadra támogatást fiuttatást} kapotf,

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket

r
*

utazási költsés

ű

*tfoezési fu&it*óg

}

tá&ry*tts* re*dsawének

és szolgáltatások ellenértékét

edziízáfurral &apcsclatos díjaaas

t*

Bünteőjagí felelősségem tudatában kiielentem, hogy a nyilatkozatban részletezett eszközök,
w$ái§t**g*ek tels§t*tx,Éfun é§gnértéke{*em liz*§err.
.-="-*---".."Ft ös*egk* ftze*te*r {a
rrr,g§*ie*# résrt kérjr}k atáitxexi}.

*",r,S,s4U*i[^xn\§a.

Jolq o\

t§-

I-5,5; a!§ Q§_
spcrta&s/gc**i*é

Kijelentem, hogy

a mai

sPortfeáse*l'el*stf*ket

nappal saját részemrefent neyezett gyermekem részéreaz alábbi
vet[erc} ág fiasanálatra" arrr*íyet sxi,*kség eset4* {pi" a tímcgatás fulhasegl*lása

*ti*,n#rzégé**k ide}ére}, a §psásxeryeaei

sportfelszerelés

#b

megnevezése

f*iseó{í,r;*s;*ra fua*adéktala*irt visseaszo,igáltat*k.

- Mérete

Darabszáma

Kelt:.,....,

§pűít§§í€ü*dEiseíö

i

Mi§dkát pÉldárryt kérjr;k kézírásga}" a sport*l* vagy gcr*d"rise1őfsz*lő
§Ffií|s§*r§ez*{ itcx}apl** is két*ieg &*zzá-t**rtri,

á{€ai

a§áírás*

kitőtt*ni_

& rryil*tk*7atet a

; Á í.8#3*1t"
tvi"3s.} Xer*:_ re*deíei a,§ {1ái be&exdés a|apjárr a tárncgatást igénybevéte§€re jcgosult
szervezet honlaPján köteles közzétenni ajóváhagyástvégző szervezet által jóváhawott sportfejlesztési
pr*grarlját" yalarn int arrnak költségteívét"

/
.....1.(..:....petOany

{Elsó a sportszervezet második a felhasználó/gondviselő

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet
peldánya}

NYlLATKozAT1
sportfejlesztési támogatásból beszerzett eszközölg

(anyja

szolgáltatások felhasználásáró|

..(név)

l

n"u",...K.9/.{.:.)....].lK9,.{K1...........

szig.sz.,....* .?..:...t.?§....Y..f.................,

nrcim,t1\.|..}.:.q:YS.Y:*]....}..1.9.!.:.!.T. *.t...?.:'3....!..).1.3..,.........l kijelentem, tudomásom rran arról,
hogy a Bocstai !(6dtpnú Düákspoít Egyesúkt a !átvány-csapatsport támqatási rendszerének

keretein belül a 2O!8|2Ot9. évadra támogatást fiuttatást) kapott2.

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket

és szolgáltatások ellenértékét

r"#*;::T::::'H"'::ítottönerő'u!,",Fj?*oRfJ3,:lesmegfi
gyermekem r_észére (gyermek n€\re: -...........--tt9.{......_.5l*..g.:]..........
A
iaep:&.YA!.r..._O..9-:.9-§......_i

T-edzőtábrra

r
.

Uirto=ltott eszközök,

l ka pcso latos

d íj azá

zetni,

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

s

étkezésiköítség
sportszer, sportfelszerelés

Bünteőjogi felelősségem tudatőban kíjelentem, hogy a nyilatkozatban részletezett eszközöf
szolEűftauűsk tekintdébn ellenértéket nem fize|tem / ...-....-......Ft összegben fizettem (a
megfelelő részt kérjük aláhúzni}-

xe

l

t :..

j

3.13..,.. j..]....

].

_-_. :.....

.........

-i'rű^"t kuraL |\

t"n

sportoló/gonóíselő

alá í,rása

Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszerelést/eket veüem át használatra, amelyet szükség esetén {pl. a támogatás felhasználása
ellenőrzésrének idejére}, a sportszervezet felszólítására haladéktalanul visszaszolgáltatok.
sportfelszerelés

meenevezése

Mérete

Darabszáma

sportolólgondviselő aláírása

1 Mindkét peldányt kérjük kézíráasat, a sportoló vagy gondü*lőlszilő
sportszeívezet honlapján

-Is

ákal kitölteni. A nyilatkozatot

köteles közzétenni-

A !o7l2o11. (V1.3o.} Korm. rendelet 4.§ (11} bekezdés alapján a támogatást igénybevéte!érejogosuh
szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyástvégző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési
programját valamint annak költségtervét.
2

L

/
...{!.........petaanv

ElszámolásiSzabályzat 6. melléklet

(Első a sportszervezet második a felhasználó/gondviselő

peldánya}

NYl LATKozAT1
sportfejlesztési támogatásMl beszerzett eszközöl9
( KÉRJÜK a

sportolók

szolgáltatások felhasználásáról

- kiskorú sportolók esetében a gondviselő - áhal kitöheni!

}

kijelentem, tudomásom van arról,
hogy a Bocs*ai l(özhagnú Diál§poít reye§ület a láwány-csapatsport támogatási rendszerének
keretein belül a 2018|2OL9. évadra támogatást fiuttatást} kapotÉ.

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket és szolgáltatások ellenértékét
maximum az eryesület á|tal biztosított önerő rqé$ékéi8vagyok köteles megfizetni._
A gyermekem részére(gyermek n*", ......Ar.M.-á.....{S.e.U€€...--.-lh.(á.2..5.-..............,
születési
idere:?.?..l!.,.4.4-,.19..r.........) biztosított eszközök, szolgáltatások (megfelelő pont/ok aláhúzandók):
r utazási költség

@olatosdíjazás
o étkezésikóltseg
. jp".t r..,.ryrtfelszerelés
Bünteűjogí íd"6rng;;rdotőb;

kíjelentem, hogy a nyítatkozatban részletezett eszközök,
szdgóftaaűgk tekintdében ellenénéketnem ftze,ttem / ...-.......-...Ft ösgegben ftzettem |a
megfelelő részt kérjük aláhúzni).

r"

*,.fo_$nt .lr1'.....lq.t1,.9:\.,!{
sporto!ó/gondviselő aláírása

Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszerelés{eket vettem át használatra, amelyet szükég esetén {pl. a támogatás felhasználása

ellenőrzésenek idejére}, a sport§zeryezet felszólíhísára haladéktalanul visszaszolgáltatoksportfelszerelés

megnevezése

Mérete

Darabszáma

Kelt:....

sportoló/gondviselő

aláírása

1 Mindkét példányt kérjük kézírással, a sportoló vagy gondvi *lőlszülő által kitölteni.
spoítszeryezet honlapián is köteles közztÉtenni2

A

nyilatkozatot a

.

(V1.3o.) Korm. rendelet 4.§ {11) bekezdés alapján a támogaüíst igénybevételérejogosuft

^lol2otl
szervezet
honlapján

köteles közzétenni ajóváhagyástvégző szervezet általjóváhagyott sportfejlesztési
programját valamint annak költségtervét.

l

..../.]........példánv
{

rvezet, ntásadik a fei*asrr*áiólg*ndviselő

§lsó a §p*rt§z€

Elszámotási Szabályzat 6, rnelléklet
peidánya

}

§*YrL*TKG3AT1
sportfejlesztési támogatásból beszerzett eszközök,
{ {ÉBJ{J!{ e

szolgáltatások felhasználásáról

§púrtslók * kiskgru sporlcl*k Ésetábet} * g*xdví*elti - éital icií*li**i! i

h*§* e 3oa*ai t&tpgxi **X&semrt Fgpeei*et a €átváaty-*5#§aí§ryr1
keretein belúla zafi/2.a19. évadra támogatást fiuttatást} kapott?.

tárrmgaiási rcridsce**n*k

Tudomásom van róla, hagy a támogatásból beszerzett eszközöket és szolgáltatások ellenértékét
maximum az egyesület áltai biztasitott o*erq t"r}e$éxéicvar+ok köteies rnepfizetr"ri,
,& gyerr*ekern. részére
{gy*rr*t** **u, ,|l.fl.r..,r.E,k"tú.L.",§.V.U.§É.,Ui.^l.,. sr{il*t*si
i*eje: ..*.§,41r.g3,.:.L6".1birtnr**tt eszköeök" sz*{gáitatás,ok {r*egfeiető po*tlsk a{*húaandók}:
r utazási költ<á8
o edzőtáborral k*pcs*iatosd:jaeás

*
*

ÉtkezéEik{iitslig
Ss{ií't_lE€r"

srcrtielsr*rei*s

Büntetőjogi felelősségem tudotában kiielentem, hogy a nyilatkozatban részletezett eszközök,
t*.Ití*tatében el//eaértéket rre§l fizettent / "-"...-.---""-"fÉ össaeg&en §e*ít** {a

sz@őlt*t***

r*e$,*let# r*set

xe t :.S*;sí.v i.|,
t

k*r_j r}k a t* hr}r * i }.

r.k.-2.

p. 7.3
-'ala,

z

L,

3" ;*

.

rp*rto§fgc*{ry-i§€}ii

Kijelentem, hogy

a

alá írá sa

mai nappal saját részemrefient nevezett gyermekem részéreaz alábbi

sP*r$eisrereÍ*stlek*q y*tt*n: át itaszrrálatra. am*iyet s:iikség e§€tén

{*l^ a témogat*s f*tr|saszn*lás*
*i!e:'#;xé*é**k idejér*}" * §F*ít§§tft,"*ggt f*lse*!ítá**ru haiadékíaia;t*,:i viss:ase*rlgiitatgls_

xe

rt

:.

§.*c;.k

s.ilrk...&p-,!J..,.o q.

?,*W*t**:

zh

§§{3í-f*lólgsndviseiő

aléíré*a

1 lbli!fidkét pétdáryt kéritlk ké:Ílássa*.
* spon*l* vagy gcndvise{dls:i,.;iő á|lát kit,§lteili.

5p,í}íill*riJ€Z*t tt*nlatri.ar; l! irqr!*le§ Eú;i,*i€fi

ft

Á

rr?ilatkaa*:fft a

i.

: Á 3§7#Üá1{V6.38"} i{crrn. re*delet4.§ it1}lrekel*é* alapj*n a iárn*gatist igényfuevételér*jogosult
szervezet honlaPján köteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet á|tal jóváhagyott sportfejlesztési

prograrnját. vala*ri*t annak költségtervél,

/
.......!.:.....példány

Elszámolási Szabályzat 5. melléklet

(Első a §portszervezet, második a felhaszná|,ó/gondviselő

peldánya}

1lYlLATKozAT1
sportfeilesztési tiámogatásból beszezett eszközölg
(

Alulírott,

szolgáltatások felhasználásáról

KÉiJÜKa sportjtsk- kiskoru soortolók esetébn a gondvisető - által kitölteni!

..C^S..i-t{,C...S'

..ái. /]/-.2.QA.............

}

......................(név)

j:?é:X::,**:;:!::**;*;;
i::::rÍlffi_#í:a
Diábpoít
a
hogy

Bocdrai l(ödq<zrú

rsüe§ilet

láwány-csapatsport támogatási rendszerének

keretein belül a 2O18|2Oí9. évadra támogatást üuttatást) kapot*.

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket

o
o
r
.

és szolgáltatások ellenértékét

utazási költség
edzőtáborral kapcsolatosdíiazás
étkezésiköltseg

sportszer,sportfuluerelés

Büntetőjogi felelősségem tudatéban kijelentem, hogy a nyilatkozatban részletezett eszközök,
tcffittfut dlanffifu nen fizeltem _/ ----.....Pt ös*egben fizettem (a
megfelelő résá kériük aláhúzni}-

szolgőItffink

R"fu!.OJ.g...,..Q._q.._.,..é!._.._
sporto}ó/gondviselő aláínísa

Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszerelést/eket vettem át használatra, arrrelyet szúkség esetén (pl. a támogatás felhasználása
ellenőrzésének idejére}, a sportszervezet felszólíEására haladéktalanulvisszaszolgáhatok.
sportfelszerelés

K.lác. t.l.

megnevezése

..Q.Q.,....

á9...

Mérete

Darabszáma

Uű/hffiiu**
sprtoló/gondviselő

alá í,rása

1 Mindkét példányt kérjük kézínással, a sportoló vagy gondviselő/szülő áhal kitöltenisgortszerveet honlapján

-s

A

nyilatkozatot a

köteles közzétenni.

7

at0PlZOtt (v1.30.) Korm. rendelet a.§ {11) bekezdés alapián a támogatást igénybwételérejogosuh
szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési
programját valamint annak költségtervét.

7

.....!t.'.....ru,o^n,

Elszámolási Szabályzat 6, melléklet

(Első a sportszervezet, második a felhasználó/gondviselő

peldárrya}

luYlLATKozAT1
sportfejlesztési támogatásból beszerzett eszközölg
{

Atulírott,
(anyja

KÉRJÜK a sportolók

r\

szolgáltatások felhaszná!ásáról

- kiskorú sportolók esetében a gondviset6 - által kitötteni!

......V.*p__*"C...N*í=_..**-:tÁ_

n"u",.3.*f.....§§}A**-_..............

}

....,...........(név)

szig.sr.,..*:/.Í.Q./...§..iL...
3tiletentem,
tudomásom rran arról,
a látvány-csapatsport támogatási rendszerének
.........,

keretein belül a 20I8|2OL9. évadra támogatást üuttatást} kapottz.

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket és szolgáltatások ellenértékét
maximum az eryesület áltaI biztosított önerő méltékéigvaryok köteles mpgfizetni.
A ryermekem részére(gyermek neve: .-.......ÜnÉ.*...§g*+§5*.kí-....... születési
ideje: .*P..9.9.,..9-.Í..:.9..&..t biÉosítotteszközök, szolgáhatások (megfele!ő pont/ok aláhúzandók):
r utazásiköltség

.@latosdíjazás
r étkezésikóttseg
. srrortszer,sportfelszerelés

Büntetőjogi lelelőssegem tudatóban kijelentem, hogy a nyilatkozatban észletezett eszközöb
szolg!úítaúőnk tekintetéfun ellenértéketnem fizeatem / -..--.-..-..ft összegbn fnettem (a
megfehlő részt kérjük aláhúzni}.

,g{/9.

c§ C2.

.........C.N.loo*-!.l-t-+3*..Á:;_il
sporto!ó/8onóliselő aláírása

Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszerelést/eket vettem át használatra, amelyet szükség esetén (pl. a támogatás feIhasználása
ellenőrzésének idejére}, a sportszervezet felszólítására haladéktalanul visszaszolgáltatok.
Sportfelszerelés

meenevezése

Mérete

Darabszáma

sportoló/gondviselő

a

láírása

1 Mindkét peldányt kérjük kézírással, a sportoló vagy gondü*lőlszúlő
által kitölteni-

A

nyilatkozatot a

spoítszeryezet honlapján is köteles kózzétenniz

Ato7i2oll

(V!.3o.) Korm. rendelet 4.§ {11} bekezdrÉs alapián a támogatást igénybevételérejogosult

szervezet honlapján köteles közzétenni ajóváhagyástvégző szervezet általjóváhagyott sportfejlesztési
programját valamint annak költségtervét.

.....(..,......ou,orn,
Elszámolási Szabályzat 6. melléklet
(Első a sportszervezet második a felhasználó/gondvise|ő peldánya)

NYt LATKozAT1
sportfejlesztési támogatásból beszerzett eszközölg
( KÉRJÜK a s/Dortolók

Alulírott, .....

-

(anyja neue,

I,ETó'
-.Y..:.:

-.- :.

.

?

*P

/B

- kiskorú sportol,ók esetében a gondviseló

c/qí:

T
l

/-

::....!.§2

szolgáltatások felhasználásáről

t'h€ A

- áltat

kitöheni!

}

*.:q-í........q.kí..... ,;;:;., ,, ..._?!::!:!:1.i:(

'.:*'

.

lakcím: !a,1.1.....fu:*í!.r-F-r.r-..§.?!3/:...?í.'*...!.,/.!.l kijelentem, tudomásom rran arról,
hogy a Boskai Közhalú Diál§poít E$e§ril€t a látvány-csapatsport támogatási rendszerének
keretein belül a 2018/2019. évadra támogatást fiuttatást} kapottz.

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket és szolgáltatások ellenértékét
maximum az egyesület által biztosított önerő^mértékéig varyok köteles megfizetni.
A gryerrrrekem részése(gyermek ngre, .}-rÍ.*.Í.Í....F..:..9.Í.§--a.-tr... szútetési
id$e:L?-?.,-*,4!..:.-.....) biztosftott eszközöt<, szolgáltatások (megfetelő pont/ok aláhúzandók):
o utazási kiiltsé€ t
o edzőtáborral kapcsolatosdíjazás
r étkezésiköltseg
. §portszer,sportfelszerelés

BÜnteűjogí lelelősségem tudatóban kijelentem, hagy a nyílatkozatban részletezett eszközöN
szolgtÉtfuaúsktekintetében ellenértéket nem ftzettem /
--.---...Ft összqben fizettem |a
megfehló résá kériúkaláhúzni}.

§o'

!.r.u't,n

t

xen 1?.. !.. Í.:...?2..:...?..*
.

sportoló/goldvisekí aláírása

Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszerelést/eket vettem át használatra, amelyet szükég esetén (pl. a támogatás fethasználása
e|lenőrzésenek idejérel, a sportszervezet felszólítására haladékblanul visszaszolgíhatok.
sportfelszerelés

megnevezése

Mérete

Darabszáma

sportoló/gondviselő

aláírása

1 Mindkét példányt kérjük kézínással, a sportoló vagy gondvi9FJlőlszűlő
által kitöltenisportszervezet honlapján

-§

A

nyilatkozatot a

kóteles közzétenni.

2 atol1zott (V1.30.)
Korm. rendelet 4.§ (11) bekezdés atapján a támogatást igénybwételérejogosult
szervezet honlapján köteles közzétenni ajóváhagyást végzó szervezet általjóváhagyott sportfejlesztési
programját valamint annak költségtervét.

l

,.....1!.:.....petOany

(Első a sportszervezet második a felhasznákó/smóriseft'

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet
pel&ánya}

NYlLATxozAT1
sportfejlesztési támogatásból beszerzett eszközölg
( KÉRJÜK a

sportolók

szolgáttatások felhasználásárót

- kiskoní sportob& esetében a gondviselő

- áltat kitöheni!

}

hogy a Bocskai Közhasz]üú Diák§port rgy€sflGt a láwányaapatsport támogatási rendszerének
keretein belül a 20t8l20t9. évadra támogatást ü,Jttaüást) kapott2.
Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszenett eszközöket és szolgáltatások ellenértékét
maximum az egyesület által biztosított örre.rő rnertq*éig vagyok köteles megfizetni.
A gyermekem íé+tr(gyermek nwe, .h^f/rÜ-ldll,fA.....
., születési
ideje: ):9§$....|.l....Jfr,.....) biztosftott eszköz&, @iáhaüísok {megfelelő pont/ok aláhúzandók}:

.Le,PSlk

a

édzőtábrlr ral ka pcsolatos díjaás
étkezésiköltseg
sportszer, sportfelszerelés

a
a
a

Büntetőiogí felelősaégem tudalóban kijelentant,

sdgőltaaúnk tekintd&n ellúnÉ*etrun
megfelelő részt kérjük aláhúzni}.

re

rt,.

$.[*ír_ ... Aa,!.?.,..!.n 9.*

hqy a

@t

nyílatkozatban, részletezett eszközök,
összegben fizettem (a
/

--_-.---.Ft

,.:...C.L
.

sportoló/gondviselő

aláírása

Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi
sportfelszerelés{eket vettem át használatra, arnelyet szükség esetén (pl. a támogatás felhasználása
ellen6rzésenek idejére}, a sportszeryezet febzólításána haladéktalanul visszaszolgíltatok.
sportfelszerelés

meqnevezése

Mérete

Darabszáma

Kelt:...

sporto kólgo ndviselő

aláiása

1 Mindkét példányt kérjük kézírással,a sportoló ,raty
8oídviselőlszülő által kitölteni.

sportszervezet honlapián

-s

A

nyilatkozatot a

köteles közzétenni-

2 A1o7|2ol1. (V1.30-} Korm. rendelet 4.§ (11)

bekezdé alapián a támogatást igénybevételérejogosuft
szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végzó szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési
programját valamint annak költségtervét.

,l

.......!....,..példány

(Első a sportszervezet, második a felhasználó/gorÉviseli' peH,árrva}

1{Y l

LAT KozAT1

sportfejlesztési támogatásból beszezett szközök,
( KÉR ÜK a

sportolók

-

ElszámolásiSzabályzat 6. melléklet

szolgáttatiások felhasználásáról

kiskorú sportolók esetében a gondviseb - által kitökeni!

}

Alulírott, ......G_r.dg=l....,..JJaF..,,_:......Rén=e,i.
(anyja neve:.....§!:!*.{

n.í'......RnTak!L1.............

....

..(név)

szig.sz.:..9.*§í.Z3....Pá.

lakcím: 4hL---t!-ní:?--Ú!n-§tn:+-.-.--Lsa.§Sl{]ll--L,.-.-!.:--tx----Í!*-.| kijelentem, fudomásom tnn arról,
hogy a Bockai Közttaszrtú Diál§poít Etyesükt a látványaapatsport támogaüísi rendszerének
keretein belül a 20L8l2O19. évadra támogatást fiuttatást) kapot*.

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket és szolgáltatások ellenértékét
maximum az egyesület által biztosított önerőmértékéig vagyok köteles megfizetni.
A gyermekem részére(gyermek n*e, .---G--.:1d-j.B.t.,....--.+-dr-P-.*..........--..
........., születési
icieje: Ís.sS.....9.4.....{.(...........} biztosított eszközök, szolgáttatások (megíelelő pont/ok aláhúzandók}:
r utazási költség
o edzőtáborral kapcsolatos d$azás
r étkezésikóltseg
. sportszer,sportfelszerelés
Büntetőjagí felelőssegem tudatóban kíielentem, hogy a nyilatkozatban részletezett eszközök,
szdgótfuaÉrck tekíntetébn ellenér?É{eetnant fizdEm /
-....--.-...Ft összegben fizeltem (a
megfeblő részt kérjük aláhúzni}-

.-Qi.a......ú*....Ta*b*,ísportoló/gondviseltí aHírása

Kijelentem, hogy

a mai

nappal saját részemrefent nevezett gyermekem részéreaz alábbi

@Yettemáthasználatra,amelyetszükségesetén(pI.atámogatásfelhasznátása

ellenőrzesérpk ideiéíe),a sportszervezet felszólítására haladéktalanul visszaszolgáltatok.
sportfelszerelés

meenevezése

Mérete

Darabszáma

sportolólgondviselő aláírása

1 Mindkét peldányt kériük kézíníssal,a sportoló rngy gondviselőlszülő
sporBzeryezet honlapián is köteles közzétenni-

áttal kitölteni.

A

nyi|atkozatot

Ato7l2otl {V1-30.) Korm. rendelet 4.§ (11} bekezdés alapján a támogatást igénybevétdérejogosuh
szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végzó szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési
programját valamint annak költségtervét.
2

.....l;......pe*anv

Elszámolási Szabályzat 6. melléklet

(Első a sportszervezet második a felhasznákó/sondviselií peldánya)

1lYl

LATKozAT1

sportfejlesztési támogatásbd beszenett eszköólr,
( KÉRJÜK a

sportolók

- kiskorú sportoló|r

szdgíttatí§ok felhasználásáról

esetrÉben a gondviselií - á}tal kittiheni!

}

...(név}

takcím:}1J.líl...b..9§.*.b.tY-E§----O-rd-iCI-U$AJ-Ú---.t kijelentem, tudomásom rnn arrót,
hogy a Bocs*ai l(özhasznú l)ífut Eresaet a látváDlcapatsport támogatási rendszerének
keretein belül a 2018/2Ot9. évadra támogatást üuttátást) kapott2.

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszenett eszközöket és szolgáltatások ellenértékét
maximum az eg:yesület áha| biztosíbtt önerő
tOleIe megfizetni.
A gyeimekem részép(gyermek rrge:
születési
ideje: §.Q.l§.9.-b."..[.$.:.......} bizto:§ított eszközök, szolgáttatások (megfelelő pont/ok aláhúzandók}:
r utazási költség
o edzőtáborral kapcsolatosdíiazás
o étkezésiköltsé8
! sportszer,sportfelszerelés

.-]Lhtr_B.PÉ.t-...---9_k.\2.Cr.

Büntetőjogí lelelősségem tudatában kijelentem, hqy a nyilatkozatban részletezett eszközöb
lolEőltouűnk tekintetében ellenéftekd nen fizútem / ...-.--.-...Ft ősszegben fizeltem |a
+*:
megfehlő részt kérjük aláhúzni}.

sportoló/gondviselő aláírása

Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemrefent nevezett gryermekem részéreaz alábbi
sportfelszerelést/eket yetEm át haszná|atra, amelyet szükseg esetÉ,n (pl. a támogaüás felhasználása
ellenőrzésének ídeiére},a sportszeíy€zet felszólítására haladéktalanul visszaszolgiáltatok
sportfelszerelés

xe

tt:.h8$#.0.

megnevezése

íy9.0-_.T+..*9 l

l..Q§ ol
.

Mérete

Darabszáma

..Lnngr

.

I",_

il..... fi **

sportoló/gondviselő

]
alá

íésa

1 Mandkét példányt kérjük kézíníssal,a sportoló vary gordviselőlgúlő áttal kitöttenisportszeívezet honlapján is köteles közétenni.
2

-

a to7izott (Vt.3o.) Korm. rendelet 4.§ (u) beltezdés aliapián

szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyá§t
programjá| valamint annak kölBrágtervét

.

végző

a

üárrngatfu l8enyö€t

=ervezet

áhal jóváhagyott

ét€l

'efe

A

nyilatkozatot a

jogosutt

sportfejlesz!{

'i

'""

/','

