
""'rl""""p6lddny ElszdmolSsi szab6lyzat 6. melleklet
{Els6 a sportszervezet, mdsodik a felhaszn6r6/gondvisel6 peldiinya)

NYILATKOZATl
sportfeileszt6si tiimogatiisb6l beszerzett eszk6,zrik, szolgdltatdsok felhaszn 6l6s6r6l

( KERJUK a sportol6k - kiskord sportol6k eset6ben a gondviselci - iiltal kitoltenil )

ellen6rt6k6t

eszkozok, szolgSltatdsok (megfelel6 pont/ok

a

a

a

a

Biintetdjogi lelel6ssdgem tudotdbon kijelentem, hogy a
szolgdltatdsok tekintetdben ellen1rtdket nem fizettem
megfelel6 r6szt kerjri k aldhrlzni ).

xett:{.*.*:fr}Y*4..3o.t 6. .a .2 
- 2t' -

sportold/gondvisel6 aldir6sa

Kijelentem, hogy a mai nappal sajdt r6szemre/fent nevezett gyermekem r6szere az aliibbi
sportfelszerel6st/eket vettem dt haszn6latra, amelyet szriks6g eset6n (pl. a tdmogatds felhaszn6ldsa
ellen5rz6s6nek idejere), a sportszervezet felsz6lit6sdra haladektalanul visszaszolgdltatok.

&!: l$

xett:f-tk ffi:*4 F. ! 6. :. 4" at* ffi
sportolS/gondvisel6 aldirdsa

t Mindk6t p6ldiinyt k6rjt.ik kezir6ssal, a sportol6 vagy gondvis el6/szil(5 iiltal kitcjlteni. A nvitatkozatot
sportszervezet honlapjiin is kclteles kozz6tenni.

' A tOl lZOtt (V1.30.) Korm, rendelet 4.S (11) bekezdes alapjdn a tiimogatdst ig6nybevetel6re jogosutt
szervezet honlapj6n kciteles kcizz6tenni a jdvdhagydst v6gz6 szervezet iiltal j6v6hagyott sportfejleszt6si
programjiit, valamint annak kdlts6gtervdt.

nyilatkozatban
/ .....t..........Ft

rdszletezett eszkdziik,
0sszegben fizettem (a

/'q 6 t{q..',',..','........'.('.



I
....11..:...... pel d6 ny
(Els6 a sportszervezet, mSsodik a felhaszn5l6/gondvisel6 p6ldiinya)

Elszdmol6si SzabSlyzat 6. melleklet

NYILATKOZATl
sportfejleszt6si tdmogatiisb6l beszerzett eszkdzdrk, szolgiiltatdsok felhaszndliisiirr5l

t KERJUK a sportoldk - kiskoni sportol6k eset6ben a gondvisel6 - 6ltal kitolteni! )

Arurirott, J-4 N
{anyja n"u",......fN. 4..*
rakcim: S.T.n.e.ffi.,
n:gl :a ldtvdny-csapatsfoit
(juttatiist) kapott2.
Tudomdsom van r6la, hogy a tdmogatdsb6l beszerzett eszkozoket 6s szolg6ltatiisok ellenert6k6t
maximum az egyestilet Sltal biztositott oner6 m6rtek6ig vagyok koteles megfizetni.

,R6:zemre/-gyermekgl r6sztire (gyermek neve: .,......*
sztjlet6si ideje: ....'fi:- . ) biztositott eszkozok, szolgSltatdsok (megfelel6 pont/ok
alilh(zand6k):

o utaziisi kolts6g
r edzdtdborralkapcsolatosdijazds
o 6tkez6si kolts6g
o sportszer,sportfelszerel6s

Biintet6jogi feleldss€gem tudotdbon kijelentem, hogy o nyilatkozatban rdszletezett eszk1zdk,
szalgdltatdsok tekintetdben ellendrtdket nem fizettem / ...ffiFt flsszegben fizettem (a

megfelelS reszt kerjrik al6hdzni). +---

: /0"([ "o Z "Lf .

Kijelentem, hogy a mai nappal saj6t r6szemre/fent nevezett gyermekem r6sz6re az aldbbi
sportfelszerel6st/eket vettem dt haszndlatra, amelyet szriks6g eset6n (pl. a tdmogatds felhaszn6lSsa

ellen6rz6s6nek idej6re), a sportszervezet felsz6litdsdra haladektalanul visszaszolgiiltatok.

xert:. t..9..iI. {:.,.!.1. 
" 
A4. ;.

ol6/gondviselS alSi16sa

' Mindk6t p6ldrinyt k6rjtik keziriissal, a sporto16 vagy gondviselS/szil6 iiltal kit<ilteni. A nyilatkozatot

sportszervezet hon la pjii n is krjteles k<jzz6ten n i,

' ntOllzatt (V1.30.) Korm. rendelet a.$ (11) bekezdris alapjdn a tdmogatdst ig6nybev6tel6re jogosult
szervezet honlapj6n kciteles kcizz6tenni a j6vdhagydstv6gz6 szervezet iiltal j6vdhagyott sportfejleszt6si
programjSt, valamint annak krilts6gterv6t.

gondvisel6 al6ir6sa

szereles m



t.....'.i....'.'.peldany Elszdmoldsi Szabdlyzat 6. mell6klet
(Els6 a sportszervezet, m5sodik a felhaszndl6/9ondvisel6 p6ldSnya)

NYILATKOZATl
sportfejleszt6si tiimogatdsb6,l beszerzett eszktiz6k, szolgdltatiisok felhaszniiliisii16l

( KERJUK a sportol6k * kiskorri sportoldk eset6ben a gondvisel6 - dltal kitolteni! )

(juttatdst) kapott2.
Tudomdsom van r6la, hogy a tdmogatdsb6l beszerzett eszkozoket 6s szolgiiltatiisok ellenert6k6t
maxintum az egyesrilet Sltal biztositott onerS mert6k6ig vagyok koteles megfizetni.
R6szemre/ gyermekem r6sz6re (gyermek neve: ......... ..............,

szrilet6si ideje: ..........:...... .. .) biztositott eszkozok, szolgdltatdsok (megfelel6 pont/ok
aliihdzand6k):

o utazdsi kolts6g
o edz5tdborralkapcsolatosdijaz6s
o 6tkez6si kolts6g

Biintetdjogi feleldssdgem tudatdhan kijelentem, hogy a
szolgdltdtdsok tekintetdben ellendrtdket nem fizettem
megfelel6 r6szt k6rjtik alShrlzni).

nyilatkozutban rdszletezett eszkdzdk,

/ .................Ft asszegben fizettem (a

I
- A A r' r\
lk*b), . ACtrcu^
sportol5/gondvisel6 aldirdsa

Kijelentem, hogy a mai nappal sajdt r6szemre/fent nevezett gyermekem rdsz6re az aldbbi
sporffelszerel6st/eket vettem dt haszndlatra, amelyet szrlks6g eset6n (pl. a tdmogatds felhaszndldsa
ellen6rz6s6nek idej6re), a sportszervezet felsz6litSsdra halad6ktalanul visszaszolgSltatok.

Sportfelszerel6s megnevez6se Mdrete Darabszdma

hl- I

Ke|t: ..p-t (,93...c.{1 nW A/.:v:,
sportol6/9ondvisel5 aldirSsa

' Mindk6t p6ldiinyt k6rjtik k6ziriissal, a sportol6 vagy gondvisel6/szil6 dltal kitcjlteni. A nyilatkozatot

sportszervezet hon lapjii n is kciteles kcizzdten n i.

' Atol/zott (V1.30.) Korm, rendelet a.5 (11) bekezd6s alapjiin a tdmogatiist ig6nybev6tel6re jogosult

szervezet honlapjiin koteles kcizz6tenni a j6viihagyiist v6gz6 szervezet dltal j6viihagyott sportfejleszt6si
programj6t, valamint annak kcilts6gterv6t,



,..1.........pe1d6ny Elszdmoldsi Szab6lyzat 6. mell6klet
(Els6 a sportszervezet, m5sodik a felhaszndl6/gondvisel6 p6ld6nya)

NYILATKOZATI
sportfeileszt6si tiimogatiisb6l beszerzett eszktizdk, szolgiiltatiisok felhaszn6l6sdr6l

{ KERJUK a sportol6k - kiskord sportol6k eset6ben a gondvisel6 - 6ltal kitolteni! )

Atutirott, ....k r..1.4n.
(anyja nuu"'...A.[..!..s.Q...g.dlJt t.,{................. szig.sz.:...€$.11.9.8..fl.4..
i.t.im EI.p.p...h*'i.* Ln*Q..a"-=)^.,,.0.n>,,.15,...2fi,o..............) kijelentem, tudomdsom van a116l,

hogy a .....$-;;.g=v*r.,-"1*.,...$.iX.......... {sportszervezet neve)

a ldtvdny-csapatsport tdmogatdsi rendszer6nek keretein belril a 2Od'5,./20..{i?.......6vadra tdmogatdst

{juttatdst) kapott2.
Tudomdsom van r6la, hogy a tdmogat6sb6l beszerzett eszkozoket 6s szolg6ltatiisok ellenert6k6t
maximum az egyesiJlet dltal biztositott oner6 mdrtek6ig vagyok koteles megfizetni.

,R6szemre/ gyermekem r6sz6re {gyermek neve: .................:..........
sztilet6s- ideje: .............::...................) biztositott eszkozok, szolgSltatdsok (megfelel6 pontlok
alilhrlzand6k):

o utaziisi koltseg
. edz6t6borralkapcsolatosdijazds

Eiintet6jogi felel6ssdgem tudotdhan kijelentem, hogy o nyilotkozatban rdszletezett eszkdzdk,

szolgdltatdsok tekinrcteben ellendrtdket nem Iizettem / .................Ft dsszegben fizettem (a

megfelel6 r6szt kerjri k aldhdzni).

ll!"-* |
lr
tr*

sportol 6/9ondviselcj a I dirdsa

Kijelentem, hogy a mai nappal saj6t r6szemre/fent nevezett gyermekem r6sz6re az aliibbi

sporffelszerel6st/eket vettem 6t haszn6latra, amelyet szriks6g eset6n (pl. a tdmogat6s felhaszn6ldsa

ellendrz6sdnek idejere), a sportszervezet felsz6litdsdra haladektalanul visszaszolg5ltatok.

Sportfelszerel6s megnevez6se M6rete Darabsz6ma

ln.\
l***r.**x-s6r* .. k p,.a........... IA {

sportol6/9ondvisel5 a | 6irdsa

t Mindk6t p6ldiinyt k6rjtik k6zir6ssal, a sportol6 vagy gondviselS/szilt iiltal kit<ilteni. A nyilatkozatot

sportszervezet honlapjiin is koteles kozz6tenni.

' ntOl/ZAtt (V1.30,) Korm. rendelet 4.5 (11) bekezd6s alapjdn a tdmogatdst ig6nybev6tel6re jogosult

szervezet honlapjdn kciteles kcizzritenni a j6vdhagydstv6gz6 szervezet iiltal j6vdhagyott sportfejlesztr-isi

programj6t, valamint annak k<jlts6gterv6t.

o 6tkez6si kolts6g



/
.....{1.......p61d6ny ElszSmoldsi SzabSlyzat 6. mell6klet

{Els6 a sportszervezet, mdsodik a felhaszn5l6/gondviselS p6ldiinya)

NYILATKOZATl
sportfejleszt6si tiimogatiisbd,l beszerzett eszktiztik, szolgdltatdsok felhaszn 6l6s6r5l

( KERJUK a sportol6k - kiskor( sportol6k eset6ben a gondvisel6 - Sltal kitolteni! )

a ldtvdny-csapatsport tdmogatdsi rendszer6nek keretein belLil a 20....../20.............6vadra tdmogatdst
(juttat6st) kapott2.
Tudonrdsom van rdla, hogy a tdnrogatdsbSl beszerzett eszkozoket 6s szolg6ltatiisok ellenert6k6t
maximum az egyesrilet dltal biztositott onerS mertekeig vagyok koteles megfizgtni.

Bgzenre/ gyermekem r6sz6re (gyermek neve: ......... .,:....
sztilet6si ideje: ..........::.................) biztositott eszkozok, szolgSltatdsok {megfelel6 pont/ok
al6h(zand5k):

r utaz6si kolts6g
r edz6tdborralkapcsolatosdijazds
r 6tkez6si koltseg
. spotszer,sportfelszerel6s

Biintetfijogi lelel6ssdgem tudatdban kijelentem, hogy a

szolgdltatdsok tekintetdben ellen€rtdket nem fizettem
megfelel6 r6szt k6rjtik aliihdzni).

nyilotkozatbon rdszletezett eszkdziik,

/ ......f.....Ft asszegben fizettem {a

o 3"L/
sportol6/gondvisel6 aldirdsa

Kijelentem, hogy a mai nappal sajdt r6szemre/fent nevezett gyermekem r6sz6re az aliibbi

sportfelszerel6st/eket vettem 6t hasznSlatra, amelyet sziiks6g eset6n (pl. a tdmogatds felhaszndl6sa

ellen6rz6s6nek idej6re), a sportszervezet felsz6litdsSra haladektalanul visszaszolgdltatok.

Soortfelszerelds mesnevez6se M6rete Darabsz6ma
'(F

Ia,.(td*t uqr oultl@ hL

Ke*IELlzf$#?dJ , 284a. ob-LA 
fgclni, 

ta,g6o4-

sportold/gondvisel6 al6irdsa

' Mindk6t p6ldiinyt k6rjtik k6zir6ssal, a sportol6 vagy gondvisel6/szil6 iiltal kitolteni. A nyilatkozatot a

sportszervezet honlapjiin is koteles krjzz6tenni.

' ntOl/ZOtt (V1.30.) Korm. rendelet a.5 (11) bekezdrls alapjdn a tiimogat6st ig6nybev6tekire jogosult

szervezet honlapj5n kciteles krizz6tenni a j6viihagyiistv6gz6 szervezet iiltal j6vdhagyott sportfejlesztitsi
programj6t, valamint annak kdlts6gterv6t.

" w/t6 " {qarxt bo!*nd



/l
......[.....,.p61ddny Elszdmol6si SzabSlyzat 6. melleklet
( Els6 a sportszervezet, mSsodik a fel hasznSl6/9ondviselci peldrinya)

NYILATKOZATl
sportfejleszt6si tiimogatiisb6l beszerzett eszkdziik, szolgailtatdsok felhaszn 6l6sdrol

( KERJUK a sportoldk * kiskor( sportol6k eset6ben a gondvisel6 - Sltal kitolteni! )

Alurirott, ......Ftt:.K .,...T..t1-ds ............*........(n6v)
(anyja n"u";....t(f!.Ti. . .f s.Adtv. ...........,.......... ....... szig.sz.:..si.S..8.f;.d,S...fl4...............
irr..ir, f{45..Ti.*W..fe..U*7....t.&i,K?:.:..$/e...............,) kijetentem, tudom6som van arr6t,

hogy a ..?..{*=f.:3..f#Y.*.1.....$.e.*..L.. .\{.e.r:..4........ (sportszervezet neve)

a l6tvdny-csapatsport tdmogatdsi rendszer6nek keretein behil a ZO.!.{../ZO.l..f.......6vadra tdmogatdst

{juttatdst) kapott2.
Tudomdsom van rdla, hogy a t6mogat5sb6l beszerzett eszkozoket 6s szolgdltatdsok ellen6rt6k6t
maximum az egyesrilet 6ltal biztositott oner6 m6rtekeig vagyok koteles rnegfizetni.

Rgtt"tttrg/ gyermekem r6sz6re (gyermek neve: ......... 
-...............sztiletdsi ideje: ..........-:.................. .) biztositott eszkozok, szolgdltatdsok (nregfelelS pont/ok

aliih(zand5k):
o utaziisi kolts6g
e edz6tdborralkapcsolatosdijazds
o 6tkez6si koltsdg
r sportszer, sportfelszerelfs 

--

Biintet6jogi felel6ssdgem tudotdbon kiielentem, hogy a

szolgdltatdsok tekintetdben ellenirtiket nem fizenem
megfelel5 reszt kerjiik al6hdzni).

x ert :.V- fm,.?ft .r. re.f r. . 1.9 (6.,.o J, a a

nyilotkozatbon rdszletezett eszkdzbk,

/ ......=.....Ft 1sszegben fizettem la

sportol6/9ondvisel6 aldirdsa

Kijelentem, hogy a mai nappal sajSt r6szemre/fent nevezett gyermekem r6sz6re az aldbbi

sportfelszerelest/eket vettem dt haszndlatra, amelyet sztiks6g eset6n (pl. a t5mogatds felhaszndldsa

ellenSrz6s6nek idej6re), a sportszervezet felsz6litds6ra haladektalanul visszaszolgSltatok.

Sportfelszerel6s megnevez6se M6rete Darabsz6ma

k&d.o,nsf: "I,,,* kl.Iv e

reft:.fr*.rg.vd d .s..tr1.!.4.'. 9.$ . /o
C_

sportol6/9ondvisel6 al6irdsa

' Mindk6t p6ldrinyt k6rjtik k6ziriissal, a sportol6 vagy gondvisel6/szil6 dltal kit<jlteni. A nyilatkozatot

sportszervezet hon la pjiS n is k<jteles kcjzz6ten ni.

' ntot/zott (Vt.30.) Korm. rendelet a.5 (11) bekezd6s alapjdn a tdmogatiist ig6nybev6tel6re jogosult

szervezet honlapj6n kciteles kcizz6tenni a j6v6hagyiistv69z6 szervezet 6ltal jov6hagyott sportfejleszt6si

programjdt, valamint annak kolts6gterv6t.



A....{..l.......peldiiny ElszSmolSsi SzabSlyzat 6. mell6klet
(Els6 a sportszervezet, mdsodik a felhasznSl6/9ondvisel6 peld6nya)

NYILATKOZATl
sportfejleszt6si tiimogatiisb6l beszerzett eszkiiztik, szolgdltatiisok felhaszniiliisii16l

( KERJUK a sportol6k - kiskorrl sportol6k eset6ben a gondvisel6 - 6ltal kitoltenil )

Alulirott,
(anyja neve:....f2s{3 A.:!.4.....f .8.\L.1.................. szig.sz:.AQ.A.L|.h(.A...

hogy a ...F,

a ldtvdny-csapatsport tdmogatdsi rendszerrinek keretein belril a ZO.!.*\./20...4.6....,6vadra tSmogatdst

{juttatist} kapott2.
Tudomdsom van rdla, hogy a tdnrogatdsb6l beszerzett eszkozoket 6s szolgdltatdsok ellen6rt6k6t
maximum az egyesr.ilet 6ltal biztositott oner5 mertek6ig vagyok koteles megfizetni.

B€sze!a$/ gyermekem r6sz6re (gyermek neve: ......... ....:-'*.........
sztjlet6si ideje: ...........:.;...................) biztositott eszkozok, szolgdltatdsok (nregfelelS pont/ok
aliih(zand6k):

o utazdsi kolts6g
o edz6tdborralkapcsolatosdijazds
r 6tkez6si kolts6g
o sportszer,sportfelszerel6s

Biintetdjogi felel6ssigem tudotdbon kijelentem, hogy s
szolgdltatdsok tekintetdben ellendrtdket rcm lygggg
megfelel6 r6szt k6rjrik alShdzni).

nyilotkazatbon riszletezett eszkdzdk,

/ .....:=.....Ft asszegben fizettem (a

t1_

Kertf^+.c*,41a,r.v.v*t....k?:!6..,.q.?.., ei " .........11a|xil{-d"...4,f,*"=t

sportol6/9ondvisel6 aldirdsa

Kijelentem, hogy a mai nappal saj6t r6szemre/fent nevezett gyermekem r6sz6re az aldbbi

sporffelszerel6st/eket vettem 5t haszndlatra, amelyet sztiks6g eset6n {pl. a t6mogatds felhaszndlSsa

ellen6rz6s6nek idej6re), a sportszervezet felsz6litds6ra haladektalanul visszaszolg6ltatok.

Sportfelszerelds megnevez6se Mdrete Darabsz6ma

.!.s.t.7,:.

Kelt : F*--r*tg1+r.l*.1....?::.: I . :. 9.1 " * f\l
I Jdtxl Q ')4,n*

sportol6/9ondviselS al6irdsa

' Mindk6t peldiinyt k6rjrik k6ziriissal, a sportol6 vagy gondvisel6/szil6 iiltal kitcilteni. A nyilatkozatot a

sportszervezet hon la pjiin is kcjteles kcjzz6ten n i.

' ntOl/ZOtt (V1.30.) Korm. rendelet a.$ (11) bekezd6s alapjiin a tdmogatdst ig6nybev6tel6re jogosult

szervezet honlapj6n kriteles kcizz6tenni a j6vdhagy6st v6gz6 szervezet dltal j6vdhagyott sportfejleszt6si
programj6t, valam int annak kcilts6gterv6t.



....1.,......p61d6ny ElszSmolSsi SzabSlyzat 6. mell6klet
(Els6 a sportszervezet, mSsodik a felhasznSl6/gondvisel6 p6ld6nya)

NYILATKOZATl
sportfejleszt6si tiimogatiisb6l beszerzett eszkiiziik, szolgiiltat6sok felhaszniiliisii16l

( Kf RJUK a sportol6k - kiskoni sportol6k eset6ben a gondvisel6 - 6ltal kitolteni! )

Alulirott, F.N*.*.*.\.....+.;.P.ST... ...(nev)
(anyja neve:9.!,9.1r1.T9.5.....trY.X.................. szig.sz.:.'}.9.$..1kS..*.*
lakcim: 5.S1S.....8.v.*F.\91J.*R.*.5LrS.-s.-"..S*)+..*.t...x"3v...1 kijelentem, tudomdsom van a116l,

hogy a ...Fi).1.R.s.9..).ir.8.1*.Af .)......1.9:*.].....\::.V.h..... (sportszervezet neve)
a ldtv6ny-csapatsport t6mogatdsi rendszer6nek keretein beltil a 20.\.S/20...trL......6vadra tdmogatdst

Uuttatdst) kapott2.
Tudomdsom van r6la, hogy a tdmogat5sb6l beszerzett eszkozoket 6s szolgdltat6sok ellen6rt6k6t
maximum az egyesrilet Sltal biztositott one16 m6rt6k6ig vagyok koteles rnegfizetni.
Reszemre/ gyermekem r6sz6re (gyermek neve: ................-.....
siillet6si ideje: ...........=:.................) biztositott eszkozok, szolgSltatdsok (megfelelS pont/ok
al6hdzand6k):

o utazdsi kolts6g
r edzdtdborralkapcsolatosdijazds
o 6tkez6si kolts6g

'@
Bilntetdjogi feleldssdgem tudotdban kijelentem, hogy a nyilotkazotban rdszletezett eszkdzdk,

szolgdltatdsok tekintetdben ellendrt€ket nem fizettem / ........-.....Ft dsszegben fizettem (a

megfelel6 r6szt k6rjrik aliihf zni).

Ke I t X.y. ?. Ss.-ti:Sbs.*,S... 3.!.19. trL,a\ -s.<+SV-< -r-.)*s..
sportol6/9ondvisel5 aldirdsa

Kijelentem, hogy a mai nappal sajdt r6szemre/fent nevezett gyermekem r6sz6re az aldbbi

sportfelszerel6st/eket vettem 6t haszn6latra, amelyet sztiks6g eset6n (pl. a tiimogatds felhaszndldsa

ellen6rz6s6nek idej6re), a sportszervezet felszdlitds6ra halad6ktalanul visszaszolgSltatok.

Soortfelszerel6s mesnevezdse M6rete Darabsz6ma

\3:1': x"

. .. . .. . . *:**:-. .. 3:.:r-\*..

sportol6/gondvisel6 aldi16sa

' Mindk6t p6lddnyt k6rjtik k6ziriissal, a sportol6 vagy gondvisel6/szil6 iiltal kitdlteni. A nyilatkozatot

sportszervezet honlapjdn is koteles kozz6tenni.

' AtOt/ZOtt (V1.30.) Korm, rendelet a.5 (11) bekezd6s alapjdn a tdmogatdst ig6nybev6tel6re jogosult

szervezet honlapjSn kriteles kcizz6tenni a j6v5hagy5stv69z6 szervezet iiltal j6vdhagyott sportfejleszt6si
programj6t, valamint annak kolts6gterv6t.



I......1.1......pe1diiny Elsz6moldsi SzabSlyzat 6. melleklet
(Els5 a sportszervezet, m6sodik a felhasznSl6/9ondvisel6 peldiinya)

NYILATKOZATl
sportfejleszt6si tiimogatiisb6l beszerzett eszkiizii( szolgiiltatdsok felhaszndliisii16l

t KERJUK a sportol6k - kiskorti sportol6k eset6ben a gondvisel6 - dltal kitolteni! )

Arurirott, -tpJI A/.p-.nhtsRi" ....(..... ...
(anyja n"u",...-....V$*G-7..-.lii.p-i.i-.... gn+Sp-l}e.i:........... szig.sz.,. .. .,{'igf .L..PA .'. T:l
lakcim: s.R[.....f\*3,q.]..€-.2ft.8.f1*.L.....S34P-{...::..1f-.....) kijetentem, tudomdsom van a116t,

hogy a ..t'i.:*.1.S*:::*{.:.. ..).m. ..... W*h.,...................... ..... (sportszervezet neve)
a lStvSny-csapatsport tdmogatdsi rendszer6nek keretein bel{il a 20.{.{./20..4.G1......6vadra tdmogatdst
(juttatdst) kapott2.
Tudomdsom van r6la, hogy a t6mogatdsb6l beszerzett eszkozoket 6s szolgdltat6sok ellen6rt6k6t
maxintum az egyesi.ilet 6ltal biztositott oner6 m6rt6k6ig vagyok koteles megfizetni.

FSggnn:u/ gyermekem r6sz6re {gyermek neve: ......... ....:::::.:... ..............,
sztilet6si ideje: ..........:.$#:l.................) biztositott eszkozok, szolgSltatdsok {megfelel6 pont/ok
aliih(zand6k):

o utaz6si kolts6g
o edz6tdborralkapcsolatosdijazSs
o 6tkez6si kolts6g
. Spp**_s:g;.9po-ff-e I sze lel6s

Biintetdjogi felelSssigem tudotdban kijelentem, hogy a nyilatkozotbdn rdszletezett eszkdzhk,
szolgdltatdsok tekintetdben ellendrtdket rym_Wem / ....:n...,Ft iisszegben lizettem la
megfelel6 r6szt k6rjti k alShdzni).

20-{6.,,Q.3- ot" '+q './'b,&^(

sportol6/9ondvisel5 alSirdsa

Kijelentem, hogy a mai nappal saj6t r6szemre/fent nevezett gyermekem r6sz6re az aldbbi
sportfelszerelest/eket vettem 6t haszndlatra, amelyet szriks6g eset6n (pl. a tiimogatds felhaszn6l6sa
ellenSrz6s6nek idejere), a sportszervezetfelsz6lit6sSra halad6ktalanul visszaszolg5ltatok.

Sportfelszerel6s megnevez6se M6rete Darabszdma

ht T:

W .r[.lb^f

sportol6/9ondvisel6 al6irdsa

t Vlindk6t p6ldilnyt k6rjtik k6zir6ssal, a sportol6 vagy gondvisel6/szil6 dltal kitcjlteni. A nyilatkozatot
sportszervezet hon la pjiin is kriteles k<jzzdten n i,

' A tOt lZOtt (V1.30.) Korm. rendelet 4.$ (11) bekezd6s alapjdn a tdmogatdst ig6nybev6tel6re jogosult
szervezet honlapjdn kciteles kcizz6tenni a j6viihagydstv6gz6 szervezet iiltal j6viihagyott sportfejlesztrisi
programjiit, valamint annak k<jlts6gterv6t.

d
t-

t!..
t?



I
...4.;......peldilnv
(Els6 a sportszervezet, mdsodik a felhaszndld/gondvisel6 p6ld5nya)

ElszSmol6si SzabSlyzat 6. melleklet

NYILATKOZATl
sportfeileszt6si tiimogatdsb6l beszerzett eszktizdk, szolgiiltatiisok felhaszniiliisd16l

( KERJUK a sportol6k - kiskord sportol6k eset6ben a gondvisel6 - dltal kitolteni! )

t3t4 cs t

eszkozok, szolgSltatdsok

ellen6rt6k6t

(megfelel5 pont/ok

nyilatkozotban
/ .................rt

rdszletezett eszk6z6k,
dsszegben fizettem (a

-"f}rryftt'
sportol6/9ondvisel6 aldirdsa

Kijelentem, hogy a mai nappal sajdt r6szemre/fent nevezett gyermekem r6sz6re az aldbbi
sportfelszerel6st/eket vettem 5t haszn6latra, amelyet szriks6g eset6n (pl. a timogatds felhaszn6ldsa
ellen6rz6s6nek idej6re), a sportszervezet felsz6lit6sdra haladektalanul visszaszolgdltatok.

--i\ \ /t5{a,,^ 4"*kr-
sp",.t"urr."o;r- ; ;*,r;r"

t Mindk6t p6ldiinyt k6rjtik k6zirdssal, a sportol6 vagy gondvis el6/szi)16 dltal kit<jlteni. A nvilatkozatot
sportszervezet hon la pjiin is kcjteles kcjzz6ten n i.

' a tol lzott (Vl'30.) Korm. rendelet a.$ {11) bekezdes alapjdn a tdmogatdst ig6nybev6tet6re jogosutt
szervezet honlapj6n kciteles kcizz6tenni a j6viihagydst vegz6 szervezet dltal jdviihagyott sportfejleszt6si
programj6t, valamint annak kcjlts6gterv6t.



Bilntetfijogi lelel6ssdgem tudatdbon kiielentem, hogy a

szolgdltatdsok tekintetdhen ellendrtdket nem fizettem
megfelel6 reszt k6rjti k aliihtlzni).

4
.......1.......pe1d6ny Elszdmoldsi Szabdlyzat 6. mell6klet

(Els5 a sportszervezet, mdsodik a fel hasznSl6/gondvisel6 p6ldrinya)

NYILATKOZATl
sportfejleszt6si tiimogat6sb6l beszerzett eszkiiziik, szolgiiltatiisok felhaszn 6l6s6r6l

( KERJUK a sportoldk - kiskord sportol6k eset6ben a gondvisel6 - dltal kitolteni! )

I

A I u I i rott, ..........3..g.. 
u .C........ 

r.. s. 
:- 

rL..... 
....

(anyja neve:........,.F:..*ttrt.r'*................;..... rr'*.rr.,.. ..7..?..1.'f,- *- l-;llll].
i.t.i*' .S}-tf,:f$lgs.-o'\*.1*lf.g?-l#*:f*.:T...9a...{.......1 kijelentem, tudomdsom van arrdl,

hogy a ...........F'!:1F.Sei. .{t-..**:}.1..,.S.f9*9........V..k3.$ ...... (sportszervezet neve)

a lStvdny-csapatsport t6mogatdsi rendszer6nek keretein belril a ZOi.l..Y,-JZO.l.(......6vadra tdmogatdst

(juttatdst) kapott2.
Tudomdsom van r6la, hogy a tdmogatdsb6l beszerzett eszkozoket 6s szolgSltatSsok ellenert6k6t

maximum az egyesrilet 6ltal biztositott one16 m6rt6k6ig vagyok koteles rnegfizetni.

R6szemre/ gyermekem r6sz6re (gyermek neve:

rffi-Il"1", ..........-............) biztositott
alShdzand6k):

r utazisi kolts6g
r edz6tdborralkapcsolatosdijazds
o 6tkez6si kolts6g
. sportszer,sportfelszerel6s

eszkozok, szolgSltatdsok (nregfelel5 pont/ok

nyilatkozotbon rdszletezett eszkazdk,

/ ......=..Ft ilsszegben fize*em (a

rert:..*.lf$9iAs.s.*f-,.IP./ Q' o \'tJ ^[-L.\t""""""""'
sportol6/9ondvisel6 alSi16sa

Kijelentem, hogy a mai nappal saj6t r6szemre/fent nevezett gyermekem r6sz6re az alSbbi

sportfelszerel6st/eket vettem 5t haszndlatra, amelyet sziiksdg eset6n (pl. a t6mogat6s felhaszn6l6sa

ellen6rz6s6nek idejere), a sportszervezet felsz6litds6ra haladektalanul visszaszolgSltatok.

Sportfelszerel6s megnevez6se M6rete Darabsz6ma

.L*,5,!*. d. d.,..s.i.t:...-.... y:?tl 4

rert : :.l.i.t ji..:..SC,.r A!\.L.tl)l. rH l!, 
o3 r 1

sportol6/9ondvisel6 al6irdsa

t Mindk6t peldiinyt k6rjtik kdziriissal, a sportol6 vagy gondvisel6/szil6 dltal kittilteni, A nyilatkozatot

sportszervezet hon la pjiin is kcjteles krjzz6ten n i.

' AtOl/Zatt (Vt.30.) Korm. rendelet a.9 (11-) bekezd6s alapjdn a tdmogatdst ig6nybev6teklre jogosult

szervezet honlapjdn kciteles kcizz6tenni a j6viihagyiist v6gz6 szervezet iiltal j6viihagyott sportfejlesztrisi

programj6t, valamint annak kolts6gterv6t.



......d......pe1d6ny ElszdmolSsi Szabdlyzat 6. mell6klet
(Els6 a sportszervezet, mSsodik a felhasznSl6/9ondvisel6 p6ld6nya)

NYILATKOZATl
sportfejleszt6si tiimogatiisb6l beszerzett eszkiiziik, szolgdltatiisok felhaszniiliisii16l

( KERJUK a sportoldk - kiskord sportol6k eset6ben a gondvisel6 - dltal kitolteni! )

Al u lirott, ....... |JA.F-V
(anyja neve:.....f.cj.T..f.t.........S.e}::fA.... szig.sz.:...0..€*{.A..2..7.. HA.. . .. ....
lakcim: ..4./54..3i$P.s,.{1.tAQfi}r11......}..e :.}.!7.?.A:L...!4;,.!:.fh kijetentem, tudom6som van a116t,

hogy a .....:.t-..v..2eS...f2.9.4..i1.t14-i.........S.3-e..}-t........)4. .L.U.3........... (sportszervezet neve)
a l6tvdny-csapatsport tdmogatdsi rendszer6nek keretein beliil a ZO,l.{/20...!,.(.....6vadra tdmogatdst
(juttatdst) kapott2.
Tudomdsom van r6la, hogy a tdmogatdsb6l beszerzett eszkozoket 6s szolgiltatdsok ellen6rt6k6t
maximum az egyesiilet dltal biztositott oner6 m6rtekeig vagyok koteles rnegfizetni.

8e.*t5l/ gyermekem r6sz6re {gyermek neve: ......... ....-:........ ..............,

sztilet6si ideje: ....,.........-...............) biztositott eszkozok, szolgdltatdsok (megfelelS pont/ok
alShdzand6k):

o utazdsi kolts6g
r edz6t6borralkapcsolatosdljazds
r 6tkez6si kolts6g
. sportszer,sportfelszerel6s

Biintetdjogi feleldssdgem tudatdban kijelentem, hogy a nyilotkozatbun rdszletezett eszkdz0k,
szolgdltatdsok tekintetiben ellenirtiket nem fizettglr / ......#....Ft 0sszegben fizettem (a

megfelel6 r6szt k6rjt.ik alShdzni).

lJo fig.,..3-e*+.c*.
sportol6/9ondvisel6 alSirdsa

Kijelentem, hogy a mai nappal sajdt r6szemre/fent nevezett gyermekem r6sz6re az al6bbi
sporffelszerel6st/eket vettem 6t haszn6latra, amelyet szriks6g eset6n (pl. a tdmogatds felhaszn6lSsa

ellen6rz6s6nek idejere), a sportszervezet felsz6litdsdra halad6ktalanul visszaszolg6ltatok.

Sportfelszerel6s megnevez6se M6rete Darabszdma

*p- 2

Kelt : .?. u^?. :? w. a * r1*:.9:,*. . .

Ja/e oJ. t/.
.bi-e,pg 0.g*..c'*

sportold/gondvisel6 aldirdsa

' Mindket p6ldiinyt k6rjrik k6ziriissal, a sporto16 vagy gondvisel6/szil6 iiltal kit<jlteni. A nyilatkozatot

sportszervezet honlapjiin is kdteles kcizz6tenni.

' A nl /ZAtt (V1.30,) Korm. rendelet a.5 (11) bekezd6s alapjdn a tdmogatdst ig6nybev6tel6re jogosult

szervezet honlapj6n kciteles kcizz6tenni a j6vdhagydst v6gz6 szervezet iiltal j6viihagyott sportfejleszt6si
programjdt, valam int annak kciltsegterv6t.



/..'........'...p6ldi5ny Elszdmoldsi Szabdlyzat 6. melleklet
(Els6 a sportszervezet, m6sodik a felhaszn6l6/gondviselS p6ldSnya)

NYILATKOZATl
sportfejleszt6si tiimogatiisb6l beszerzett eszkdztik, szolgiiltatdsok felhaszn 6l6sdr6l

( KERJUK a sportol6k - kiskor{ sportol6k eset6ben a gondvisel6 - 6ltal kitoltenil }

keretein belril a

ellen6rt6k6t

{megfelel6 pont/ok

'@
Biintetdjogi felel6ssigem tudotdhan kijelentem, hogy a
szalgdltatdsok tekintet€ben ellendrtdket nem lizettem
megfelel6 r6szt k6rjtik al6hdzni).

nyilatkozatbon rdszletezett eszkdzhk,

/ .......=.....Ft dsszegben fizettem (a

ren: I*.s** Wnd & !!.,..Q. :. 29,

sportol6/9ondvisel6

Kijelentem, hogy a mai nappal sajdt r6szemre/fent nevezett gyermekem r6sz6re az al6bbi
sportfelszerel6st/eket vettem 5t haszn6latra, amelyet sztiks6g eset6n {pl. a tdmogatds felhaszn6l6sa
ellen6rz6s6nek idej6re), a sportszervezet felsz6litSsdra halad6ktalanul visszaszolgSltatok.

Sportfelszerelds megnevez6se Mdrete Darabszdma

/...w/{. @.0/
sportol6/9ondvis

t Mindk6t p6ldiinyt k6rjtik k6zirdssal, a sportol6 vagy gondvisel6/szil6 iiltal kitcilteni. A nyilatkozatot
sportszervezet honlapjii n is krjteles kozz6tenni.

' l,tOllZOtt (V1.30.) Korm. rendelet 4.$ (11) bekezdrls alapjdn a tiimogatdst ig6nybev6tel6re jogosult
szervezet honlapj6n kciteles kcizz6tenni a jdvdhagydst v6gz6 szervezet dltal j6v6hagyott sportfejleszt6si
program j6t, valam int annak kdlts6gterv6t.

./,A4


