PÁLYÁZATI ADATLAP

A tehetséges kőbányai sportolók egyéni támogatására
I. A pályázó adatai
Név:
Lakcím:
E-mail cím:
Telefon:
Egyesület neve:
Egyesület székhelye:
Egyesület adószáma:
Képviselő neve:
Képviselő telefonszáma:
Képviselő e-mail címe:
Bírósági bejegyzés száma, dátuma:
Számlavezető bank neve:
Bankszámlaszám:
Közhasznúsági fokozata:

közhasznú

nincs besorolva

Pályázati cél megvalósításáért felelős neve, elérhetőségei:

II. A támogatni kívánt tevékenység
Megnevezése:
A megvalósítás időpontja:
A kért támogatás összege:
A támogatni kért tevékenység teljes költsége:

III. A pályázó nyilatkozata
A pályázó kijelenti, hogy nincs köztartozása, továbbá nem áll fenn tartozása a Kőbányai Önkormányzattal, önkormányzati
költségvetési szervvel és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben.
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a pályázó (kiskorú esetén a törvényes
képviselő) aláírása

A pályázó neve:

IV. A pályázó sporttevékenységének bemutatása, támogatás
célja, támogatni kívánt tevékenység részletes leírása
(legfeljebb 1 oldal)

V. A támogatni kért tevékenység részletes költségvetése, a kért
támogatás összege
A költségnem
megnevezése

Teljes költség

Igényelt támogatás összesen:

Saját forrás

Igényelt támogatás

Ft

VI. Csatolandó mellékletek listája
Csatolva
1.

A sportági szakszövetség igazolása a sportoló eredményeiről
(2016., 2017. évekről)

2.

A pályázó egyesületének igazolása a sportoló jelenlegi, aktív tevékenységéről

3.

Nemzetközi versenyre való pályázás esetén a versenykiírás

4.

A pályázó egyesületének vagy sportági szakszövetségének nyilatkozata
a támogatás befogadásáról, valamint határidőre elszámolásáról

Hiányzik
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a pályázó (kiskorú esetén a törvényes
képviselő) aláírása

VII. A befogadó egyesület nyilatkozata
Amennyiben a befogadó egyesület 2018. évben részesült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által nyújtott
kiemelt költségvetési támogatásban
a támogatás célja:
a támogatás összege:
Alulírott 					
a 					

a 				

képviselője kijelentem, hogy

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 Önkormányzattal és a kizárólagos tulajdonában lévő szervezetekkel 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, 2018.
		
								PH.						
a befogadó egyesület képviselőjének
aláírása

