
BUDAPEST F6VAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT
ALPOLGARMESTERE

6t,oilo
Kdsziih: A 2020. mdrcius 18. napjdn tartandd Kdpviselftesttileti tilisre
Kiszitette: dr. Kozma Eniki pdlydzati, tdmogatdsi dsjogi referens

Trlrry: Javaslat az Atldtikai Remdnys6gek6rt Alapitv6ny
el6z<i eves trimogatrls6nak felhaszn6kisar6l sz6l6
elsz6mokis elfogadiisiira 6s ez6vi kdrelm6nek
tiirnogatdsara

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Budapest FSvriros XVI. keriileti 0nkormituryzat K6pvisel6-testiilete 22112019.(Y.08.) Kt.
hatitrozataval 3.000.000 Ft dsszeggel t6mogatta az Atldtikai Rem6nys6gek6rt Alapitvanyt
(szdkhely: 1 165 Budapest, M6szrlros J6zsef utca 4., ad6szim: 18076530-l-42, kdpviseli: Brilint-
Elekes Rita, a tov6bbiakban: Alapitvany) Gyiirkds Vikt6ria olimpiai felk6sziilese 6s

meg6lhet6s6nek biaositrisa cdlj6b6l.

Az Alapitvriny a 2019. mrljus 20. napjAt6l hatiilyos t6mogatrlsi szerz6d6s alapjan elszimol6srit
teljes k6nien, hat6rid6ben benyrijtotta. Az elsz6mol6s r6sz6t kdpez<i pdnzi.igyi <isszesitS titbli'zat az

el6terjeszt6s melldklet6t k6pezi (1. sz. mell6klet). A tavalyi 6ves tiirnogat6st az Alapitvilny teljes
egdszdben Gyiirkds Vikt6ria munkaber6re 6s annak jrirul6kaira forditotta a sportol6 olimpiai
felk6sziil6s6nek zavartalan biztosit6sa 6rdek6ben. Gyiirkds Vikt6ria tavalyi 6ves legkivdl6bb
eredm6nyei kdzd tartozik a 2000 m akadrilyfutiisban fel6llitott rij magyar orsz6gos cstics, az

Amerika-Eur6pa v6logatott viadalon el6rt 3. helyezdse, a dohai viliigbajnoks6gra val6
szintteljesitdse, a fedett Eur6pa-bajnoksdgon 3000 m-es sikfutdsban eldrt 9. helyez6se. Jelenleg a

sportol6 3000 m akad6lyfutrisban a viligranglista 20. helydn 6ll, teljesitmdnye okrin olimpiai
kerettag. Javaslom a K6pvisel6-testiiletnek az elsz6mol6s elfogadrisrlt.

Az Alapitvriny 2020. marcius 03. napjin benyijtotta a 2020. 6vre vonatkoz6 egyedi k6relmdt

W6gner-Gytirk6s Vikt6ria, az IKARUS BSE kiemelt versenyz<ij6nek ez6vi trimogatds tra (2. sz.

mell6klet). Az Olimpia 6v6ben az Alapitvriny tov6bbra is W6gner-Gyiirkds Vikt6ria olimpiai
felk6sziil6s6t ds meg6lhet6sdt kiv6nn6 segiteni munkavrillal6kdnt tdrten6 alkalmazisiwal. Az
Alapitvriny k€relm6ben ez6rt a 2020. 6vre is W6gner-Gyiitk6s Vikt6ria munkab6r6re 6s annak

jriLrul6kaira k6r 3.600.000 Ft tamogat6st 12 h6napra.

Budapest F6vrLros XVI. kertileti Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiiletdnek a keriileti lakosok

k6zdss6gi c6lri ig6nyeinek teljesit6s6t vrillal6 civil szervezetek t6mogatdsar6l szbl6 15D015. (N.27 .)

6nkorrninyzati rendelete 7. $ (3) bekezd6se alapjin az alapitv6nyi formiiban mrikttd<i helyi civil
szervezet r6sz6re biztositott tifunogat{is nytjt6s6r6l iit nem ruhazhat6 hat6skdrben a Kdpvisel6-

testtilet ddnt.

Budapest F<iviiros XVI. kertileti 6nkormrinyzat K6pvisel6-testiiletdnek az 6nkormrinyz at 2020. evi
kdltsegvet6sdr6l szolo 112020. (I.24.) dnkormri,nyzati rendelete 5. melldklet6nek ,,kiemelt sportol6k
t6mogat6sa" megnevez6sti 45. sorrin elkiiltinitett tiirnogatrlsi keretdsszeg ezdvi t6mogat6si

igdnyeknek megfelel6 megemel6s6r<il polgii,rmester rir intdzkedett (3. sz. mell6klet), ennek

megfeleloen javaslom a tiirnogatiisi k6relem teljes tisszegben val6 trimogat6stit.

K6rem a tisztelt K6pviselo-testiiletet, hogy az el6terjeszt6st tiirgyalja meg 6s hozza meg d6nt6seit!
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Hatirozati javaslat L Budapest F<iviiros XVI. keriileti Onkormdnyzat K6pviselo- testiilete az

Atl6tikai Rem6nys6gek6rt Alapitviny szitmtra (szdkhely: I 165

Budapest, M6szriros J6zsef ulca 4., ad6szinn: 18076530-l-42, k6pviseli:
BdlinrElekes Rita) Gyiirk6s Vikt6ria olimpiai felk6sziil6se 6s

meg6lhet6se cdtjrib6l a 22112019. (V.08.) Kt. hatilrozal es az
Alapitvannyal kotdtt rimogatiisi szerzddes alapjrin nytijtott
<inkormilnyzati tiirnogatds felhaszn6kis6r6l k6szitett elszimoLlst
elfogadja.
Felk6ri a Polgrirmestert, hogy a hatrirozatr6l az 6rintettet drtesitse.

Hat6rid6: 2020. dprilis 15.

Fele16s: Kovrlcs P6ter polgrirmester
(Elfogad6sa egyszeni sz6tdbbs6get igdnyel.)

Hat rozati javaslat II. Budapest Frivaros XVI. keriileti Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete az

Atl6tikai Rem6nys6gek6rt Alapitvrinyt (sz6khely: l165 Budapest'
M6szaros J6zsef utca 4., ad6szirn: 18076530-1-42, k6pviseli: Brilint-
Elekes Rita) 3.600.000 Ft dsszeggel tdmogada az Onkormdnyzat 2020.
6vi k6lts6gvet6s6r6l sz6l6 112020. (1.24.) dnkorm6nyzati rendelet 5.

mell6klet6nek,,kiemelt sportol6k trimogatrisa" megnevez6sii 45 sora

terh6re Wrigner-Gytirk6s Vikt6ria olimpiai felk6sztilds6nek ds

meg6lhet6sdnek biztositdsa cdljrib6l.

A t6.mogat6s felhaszndlhat6: 2020. februrir 1.6s2021. janurir 31 kdz6tt
W6gner-Gytirk6s Vikt6ria munkabdrdre 6s jdrul6kaira.

A t6mogat6si dsszeg elsz6mol6si hatarideje: 2021 . febnt r 28.
Budapest F<ivriros XVI. keriileti Onkormti.nyzat K6pvisel6-testiilete
felkdri a Polgdrmestert a tifunogatrisi szerz<id6s megkdtdsere.

Hatirtdo: 2020. 6prilis 1 5.

Felel6s: Kov6cs P6ter polgrirmester
(Elfogadrisa egyszeni tdbbs6get ig6nyel.)

Budapest, 2020. mriLrcius 05.
..._(

f
r

o!,&:,
Ervin jeryz6

MelldHetek:
l. sz. metldklet: az Atldtikai Remdnysdgekdrt Alapindny elszdmoldsdnak riszdt kipezd

pinz gti asszesitd tdbldzat
2. sz. melliklet: az Atlitikai Remdnysdgekirt Alap[ndny kdrelme
3. sz. melldHet: Polgdrmesteri nyilalkozat

Az el6terjeszt6st a kdvetkez6 bizotts6g tiirgyalja:
- Kdzneveldsi, Kultunilis, Sport, Ifiris6g- 6s Gyermekv6delmi Bizottstig
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J
alpolgrirm

Tdrvenyess6gi szempontb6l megfelel6:
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l. fiiggel6k a 15/2015. (IY .27 .) dnkorm6nyzati rendelethez

BUDAPEST ToVAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT

ADATLAP
k6relemhez/p 6ly fizathoz

K6relmez6/prily6z,6 szervezet neve, cime:

P6lyizat cime:

Bekiildend6 Budapest F6vf ros XVI' keriileti Onkormdnyzat
Pol96rmestere

1163 BudaPest, Havashalom u' 43'

clmre

Bekiild6si hatdrid6

Az adatlap sol<szorosfthat6l

Atl6tikai Rem6nys6gek6rt Alapitviny

1 I 65 Budapest, M6szd.ros J6zsef u. 4.

Wagner-Gyiirk6s Vikt6ria t6mogatisa

l-ru,'.-uur
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l. Kirelmez /ptilyttzti szew ezet a.datai

)

1.1 A szervezet megnevezdse: Atl6tikai Rem6nys6gek6rt Alapitvdmy

I .2 A szervezet sz€khelye: I 1 65 Budapest, Mdszaros J6zsef u 4'

1.3 Az al6ir6sra jogosult kdpvisel6 neve, cime: B6lint-Elekes Rita, 1162 Budapest,

MAtyAs kidly u.75'

1.4 A szervezet ad6sz6ma: 18076530-1-42

1.5 A szervezet 6s az ali,irrisra j ogosult kdpvisel6 el6rhet6s6ge (telefonszrim, e-mail cim):

Bdlint-Elekes zuta 06-30/246 -4469 eleriT9@gmail com

1.6 A szewezet pltuint6zeti sz6mlasz6mai: I 1 71 6008-201 3981 6

L7 El6z6 trirnogat6si elszAmolds benlujtas6nak dbtuma: 2020'02'28

1 .8 El6z6 nzletidvre vonatkoz6 besziimol6 letdtbe helyezdsdnek ddtuma: 2019'm6jus 3 I '

Akireleny'ptilydzatc6lia|AXVI'keriiletezenbellilazIKARUSBSEkiemelked6
sportol6jcnai w"go..-Gyii.k6. Vikt6ri{nak t6mogatfsa, kiemelt tekintettel a toki6i

olimpidra val6 felk6sztil6s el6segit6se.

A megval6sitantl6 c6l 6rdek6ben folytatott tev6kenys6g leirdsa:

A XVL keruleti sport eryik meghata roz6 bLzisa azlkarus Atl6tikai Szakosztrlly. A jelenlegi magyar

"i"arJ"y.t "gyik 
t i"il"lt ao- k6pvisel6je Wagner-Gyiirkds Vikt6ria sportol6nk, aki sokszoros

maryar bajnok, v6logatott versenyz6.

ii"il'r"tfo"ri szinten-is ."gf"t"i6 tupu.aalattal rendelkezik, m6r tdbb vildgversenyen kdpviselte

;;;;;;hAut e, ["rut.runf"qi"gutotrO ity"n eredm6nve a 2019-es m6rciusi Fedettp6lv6s

EB-n 3000m-es sikfutasban eteJ'tr'eGri*, ,"L.r" - emerila-Eur6pa v6logatott viadalon el6rt

3. helyezdse.
i"'f:#iiJt V" "t6n 

olimpiai kerettag, egv6nisdge p6ldak6p fiataljaink sz6m6ra'

A Polgimester Ur szives figyelm6t arra kiv6njuk felh(vni' hoev Viki a teliesitmenyevel kinotte

azokat az eddigi kereteket, ;;y.:il'td;ig-s'[kosa6lyi szint-en biaositani tudtunk sz1m1ra a

felk6sztil6s6hez.
i;;;il;;;"gfetel6 jiivedetmet keil nyirjtanunk me96lhet6s6hez 6s sporrbeli felkdsztil6s6hez

Altemativ megold6skdnt kidolgomrnk egy tervet' md a.202O-as Toki6i Olimpiai Jrit6kokra' majd

azt kovet6en az 6v mrisodik f"ffi; ;d'il;zenao eur6p^a-eajnoks6gra biztositanii a felk6sziil6si

il;;;ll#.t Iltsdgeit, kieg6sziten6 iMaryar Atl6tikai Szdvets6g tamogataset:

- Viki az Atl6tikai Rem6nys6gek6rt Alapiw6ny alkalmaz6s6ban 6llna

- Munkakori szerz6d6s6ben - "iiiUi"f 
iff*tihet6k feladatktir6be: az Ikarus ,'zriszl6shaj6jak6nt"'

kiemelt sportol6kdnt ig6ny *"Jii 
" 

r."-r"ti oktatisi int6zmenvekben a sport ndpszeriisitdsdvel

segithetadrogellenesx"*pa"vu"n,ktizremiik6dikateheis6sestanul6kkiv6laszt6s6ban,
dlm6nybeszdmol6kat tan, 'i#t'"1'ioiirt ' t"rui"ti aiat"ri*pii. versenvek T:ryi:i'"1b*'
dii6tad6sban. A hazai 6s ;;il;;;;."nyeken, az elektronikus es nyomtatott sajt6ban

:;fiffi;fu'd"r",6r,,;xfi ftr"ii-6n1o.-a"v-tot. A felsorolt tev6kenvs6geken tul a

sporttal, eg6szs6g". er"t'nooiuiit"p;;;i; Ad ierteruro tev6kenvs6g is beilleszthet6 ig6nv

szerint a feladatkdrbe,

1
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- emellett Viki v6gzefts6g6t tekintve dietetikus 6s az ilyen ir6nyri szakdrtelm6t szeretn6nk

kamatoztatni az Ikarus Atl6tikai Szakosa6ly 6let6ben, ezzel is sz6lesiwe a felkdsztil6s, felk6szit6s

sor6n igCnybe vehet6 kieg6szit6, de m6gis fontos tudomriny6gak megielends6t'

4. A programban r6sztvev6k l6tszdma 6s 6letkoruk:

I f6 - Wagner-Gyiirk6s Vikt6ria

5. A program/pdlydzal tew ezett megval6sit{sa:

- kezd6 id6pont:2020. febru{r 01.

- befejezd id6pont: 2021. januir 31.

6. A tdmogatdsi ig6ny

6.1. Aprograny'pdlydzatmegvalfisitdsdnakteljes kdlts6gig6nye: 3.600.000 Fr

7

6.2. Megvat6sitdshoz megl6vd sajrit forrds iisszege:

6.3. Megvat6sit{shozsziiks6gest{mogatisiig6ny:

6.4. Megval6sitdshozszilks6ges egr6b forrAs:

Osszesen:

0Ft

3.600.000 Ft

0Ft

A p ro gr am/p tily dzat kdlts'lgv et6s-terwezetel * Bcv6tel: KiadAs:

- Szemdlyi jellegri: 3.025.200 Fr 3.025.200 Ft

- J6rul6kok: 574.800 Ft 574.800 Ft

- Dologi jellegti 0 0

- Felhalmoz6si jellegri: 0 0

3.600.000 Ft 3.600.000 Ft

* A kdrelem/ptilydzat lingy tll ffigg6 r6szletess6ggel tdltend6 ki!

Jiruu"U
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8. Az ADATLAPHOZ a ktivetkez6 mell6kleteket kell csatolni:

l.sz. melldklet A k<izpdnzekbol nytjtott timogat6sok 6tl6that6sdg6r6l sz6l6 2007. 6vi

CLXXXI. t6rv6ny szerinti t iszeferhetetlensdg, illewe 6rintettsdg fenn6ll6s6r6l, vagy hi6ny6r6l sz6l6

nyilatkozat

2. sz. mell6klet Atlathat6sagi nyilatkozat

3. sz. mell6klet Rendezett munkatigyi kapcsolatok kovetelmdnydnek teljestil6s6r6l, valamint a

kdretmez,/palydzd t6mogatisra vonatkoz6 ad6levon6si jo9616l sz6l6 NYILATKOZAT
(rozpontoiitott illetm6ny-;z6mfejt6si rendszer al6 l#lrtozo k0lts6gvet6si szerv eset6ben nem kell

csato lni.)

4. sz. mell6klet Nyilatkozat - gazdasrigi tev6kenys6g vdgz6s6re vonatkoz6an

Amennyiben a kirelmezd/pdlyaz| a 4. sz. melldklet szerint gazdas6gi tev€kenyseget v6gez, tgy a

l5/2015. GV. 27.) tinkormdnyzati rendelet 3. fiiggel6kdnek kitdltdse is kdtelez6'

Az Adatlaphoz csatolni kell tovfbb6**:

o A kerelmez,/prilytizd nevlben al6ir6sra jogosult szemily kozjegyzo 6ltal hitelesitett alairis

mint6ja.

. A l6tesit6 okiratat vary jogszabalyban meghat6rozott nyilv6ntartasba v6tel6t igazol6 okiratet'

** A benyirjtand6 dokumentumok ki6llitrieinak drituma nem lehet a t6mogat6si igdny benyrijt6srit6l

szim(tott 30 napndLl rdgebbi.

Figyelmeztet6s: Amennyiben a k6relmez6/pilyaz6 a 
.k6relm6he 

z/pitlyiuat|hoz nem csatolja a

i"f's"oroft, dsszes mell6kleiet 6s a hi6ny hi6nyp6ti6sra val6 felsz6lft6sra sem p6tolja, a polgdrmester

a k6relmet/p6ly6zatot elutasitja.

Alulirottnyilatkozom,hogyrendezetlenktiztartozisom(NAV'tinkormrinyzat'stb')nincs'

Tudomdsulveszem,hogyamennyibenatdmogatdstnemamegiel6ltc6lraforditom'illetvenem

" -"*efOlt m6don, valgy hatiid6ben szrimilok el a kapott t6mogatissal' 6gy a timogatis

;.;;6" ; {thmhizrariisr6l 
'szoto 

zorr. 6vi CXCV. tiirv6ny szerint a mindenkor 6rv6nves

kamatokkal egyiitt YisszafizetendS'

Tudomdsul veszem, hogy a tfmogat6s csak a 2019-2020-as 6vben 6s csak a

pily{zatbanft6relemben megfog"l-"'o? t9Y6$ry:9q:: .haszn6lhat6 
fel' tovibbi az elnyert

iA#rg",e.rrf e.s a viltalt 6r;;;i; hatririd6n teliil tOtetes vagyok elszimolni, a tev6kenys6g

_"g"?iirrie.g.ol t6mirr irisos tesz6mol6t k6sz{teni. Az elszimokisi hat6rid6 be nem tartisa a

frdv'etLezO Avi dnkorm{nyzati t6mogat6s megvon6sit vonja maga utin'

Vdllalom, hogy a nyilv{nossdg el6tt megielen6 ,esem6nyeken' 
valamint annak

eredm6nyek6ppen l6trejdvii "f"ftit'iff* ""gV 
nyimtatott kiadv6nyokon a Budapest F6v{ros

XVL keriileti Ontormeny'ai -"gnut"'OiOt"i a nyilvinoss6g tudomrisAra hozom az

tinkorminyzati timogatds t6ny6t'

V6llalom, hogy a bizottsigi timogatissal megrendcz6'sre kerii16 program pontos id6pontj616l

6s helyszin6r6l a Budapest l:tr'a.* XVl. 
=Leriileti Onkormanyratot a program konkr6t

megvai6sul{sft megel6z6 I h6ttel tdj6koztatom'

-Nllltf
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Alulirott nyilatkozom, hogy a 2020.6v febru{r h6 26. napjrin kiillitott 6s az onkormdnyzat
r6sz6re 2020.6v februdr h6 26. napjrin tdmogatisi elszimokis c6lj:ib6l rendelkez6sre bocsftott
6s az Onkorm6nyz:i t6sz6r6l elfogadott atAlrdsi clmp6ldiny okiratban foglalt adatok nem

viltoztak.

Alulirott nyilatkozom, hogy a 2020. 6v februAr h6 24. napjrin kirillitoat 6s az 6nkormrinyzat
r6sz6re 2020.6v februdr h6 26. rapjin tdmogatisi elsz{mol6s c6ljrib6l rendelkez6sre bocsitott

6s az 6nkormCnyzat r6sz6r6l elfogadott l6tesit6 okiratban foglalt ada

P.H.

D6tum: 2020. febru6r 28.

kdrelmez6/p6ly6 z6 alAir 6sa



1. szrimfi mell6klet az I . liiggeldkhez
NYILATKOZAT

a kozp6nzekbol nyijtott tfmogsldsok 4tl6that6sAg616l szd16 2007,6vi CLXXXL t6ndny szerinti osszef6r-
h€tetlensdg, illetve 6rintetts6g fenn6ll{s{161, vagy hi6ny6rdl

A Tdmogaton neve: Atl6tikai Rem6nysdgek6rt Alapftvdny

Termdszetes szemely lakcime
Sz0let6si hely€, ideje:

Gazdrs6gi tdlsssag eseten sz€khelye
Cdgiegyz4kszdma:
Ad6sztrma:
KCpviselojdnek never

Egydb szervezet esetCn szdkhelye: I165 Budapet, Mdszdros J6xef u, 4.

KCpvisel6jdnek neve: BflinFElekes Rita
NyilvAntart6sbavdteliokintszAma: 01-01-0005667
Nvi lventartdsba vevo szerv megnevezdse: Fdv6rosi Tdrv€nysz6k

Kijelentem, hogy szemClyemmel, illetve a tamogatottkCnt me&ielolt szervezettel szemben a kdzpdnzekbdl nytj-
tott t6mogat6sok 6tl6that6s6gdr6l sz6l6 2007, 6vi CLXXXI. torv6ny (Knyt.)

- 6, $ (l) b€kezd6se szerinti 0sszef6rhetetlens6g
L nem 6ll fen vagy
2. fenndll az...port alapjdn

- E. S (l) bek€zddse szerinti 6rint€ttseg
l. nem 6ll fenn vagy m
2. fenndll az .,,pont alapj6n

Az 6sszef6rhetetlens6g vagy az 6rintettsd8 slspjAul szolg616 kdr0lmeny lefrdsa:

Kijelentem, hogy az dsszef6rhetetlens€g megszuntet6sdre az al{bbiak szerint intdzkedtem;

Kijelertem, hogy az 6rintetts6g k0zz6tetcl6t kUl0Il Irl8p csstol{sival kezdem6nyeztem'

Kijelentcm, hogy az {tlsmh{ztrrt6s16l sz6l6 2011. 6vi CXCV. tv. (tov{bbiakban: Atrt.l lefn, $-{ban meg-

hst{rozott kiz{rd okok egyike sem 6ll fenn velem szemben'

Kelt: Budapest, 2020.02.28 )2-I iJ,,u+$$&611

I

Knyt. c ! (t ) Nem indulhat pdraxkrnl as ocm rdsusillhd umogadsban

a./ aki a pdlydzti cljatdsbatr donlds-el6keszil6kdni k6zem[kod6 !a8y ddnrashozd,

i./ r ki"fi }dzjo8i lisasagviscl6, i
c, az a/-6, ponl il{ lanoz6 sz.maly koz.li ho?rl0noznja. -/
i; az a.)-ct pontban mcpcloli sz.maly hdsjdonabln ,116 8aznaigi lArsala&

I 
"-r*:, 

i"lar.e* dr"i*c, aaprweny, cgycsucr, cgyr'a?;joel s;mcty u"s) s,skszrrv€zct, rllerrc ezek ondllolosr szemdlvrsesscl rendelk€26 olla l{crv*e!

€syr68c. am.lybcn 0z r./-cr pom arE ranozo sr*ry"iiidiio"cs.'ll, i 
"r"pr,"*y 

l"*ra szc*eier. s,"*irinck tagir,iisasegviscl6jc az cgvcssd" iE

c6r*iijogi siemety igy a surlsz.ftlzet 0gvinrar,6 vasv kapvis'lc1i lzew'ock raaia' 
-

ieii&"irii ,;sy Jixszcrwzcr, trrct'cizcr oirro'fugi izem.ryis.ggct r.ndcikez6 azon szcweze ri csvsesc varam,nr sz csvh.zi Josr.szem'lv . .

i"niiil,-Ait ^i,wer 
m.8.t6; dr .vbe' €syo;;-rik&i" ,iiorloiia"o *o,on *8y r.nofl renn Mapv.ro,szason b.j.svzc P,'nal (s rordbbialb'n Pdn)

fi) lmetv . DArvczar kiirdsdi mecet6rn ot avb€n pa;; *orl' jiiort i,lrrriol o",lggvtlasi luropai parlamenti v!,v helvi onkormdnv"ti rdl'sdlson'

x, ur.,ii u L"i+,.rur -rd ki;fls.shst ranvi a t3 0 alaPj,n s honlapon kozzetcrrek

E.l (l) Hs a pdlydrn
,j i i,eiie-,iJ.:1rarUal| aonds{l6k.5zll6kant koacmlkod6 vasv d6n1&t hoz6 szervntl munkav'8zE sre ircnvuld josviszonvba' dll'

,l ncm kiz1n kozjosi lisdsagrkcl6,
c) aza)-b) pont 

^lArar.od 
szcmaly kozrli hoz{anoz6ja'

i, rz ar+t ponttan mcgjcloll sz.malv rulsjdon{ban all6 s!zd&s{8l drsa3l&
p, ot,un s.2nssd8i urs,!ts. araprnt y. cgyec,ta. €iliffi 

""*.1]y 
;igy ",,r"**.*r, 

ametyben az d/-(J Donr ala rrnoz6 szemalv vczel6 risascsvi3cl6. sz

rr,n*vrnv lczl6 szrven.t- sz-e'czercncrr tase. ris?;g,it.'irr. ,agy * +iy.ofo 0syinraz6 
"agy 

kcp,is€leli ;zervanek lu8,& Lot.les kczdeh'nv'aic k6rul'

ha;vn€k a honlaDon loddnd lozlr&clal s puv6zt benvtjdldwl 
'SvideJil't'ahr aslB. E (l) Ncm l.hcl a LimostltrijoSuszonybo k.dt€a'nyczln

;;;;;.r#il;;;;il *d"*'*"p *i j6."s.b5r d6nr.3 mcshozdataban donres-et6kes/r6k{nr r.3zr veu.

,, z 6h, ramocadridonres rdooontirum o xomlfr,"E" jri.it,ia'. iiiru-grrali 6tl*rirkd. hcly.tl.s {llamrirftdr' mes}cikozsvtld3 clnok' f0polr6'mca-

rer. oolgemcstei r.siomli3 fcjlcsaasi 0rynok#8 ltz.l6 lisas6gvis'l6jc'
-, li -ir. r, -", .-;ri ",.;.ttv.t Lnz.B h,/srt6!bsn al6 hozrlsnoz6,

; ;fi#;; ;0i;;;Jiyu,Jg r*r.ij,a - * d, rs dl pont sz.rinti szmety Nl&jdondban iI6 ra,ialdsi rarsas{8,

;; - ;:n,#.iT.];;il;;;;;il lr"*i ro"."or.i r"iiiui:6'i-* to'ar" ""grko^;ren 
rulajdon'ba, l6v6 ged'3dgr rdrss{s valamint a spon'sr/'s{'

i;, fi1il:;i;,::;;;:i.&i. * "rr- e",r^i?ii^*"-g. i"o'i,a"y, igy."or.i7gyr,-' t g, s*,etr *n sati."rwzer. rrreive czek on6rr6ros, szm4-

Iudo'.l End.lkezd olvan lzlrttzcn csvsasc, smclvbln 0z olc) pont sz'rinli!4m'lv w4r6 li5zls'sli*l'5 t;laPlw'nv k'el6 sz'N'nek' szcMzcl'n'k

;;l"iilH;16.:ii, j;;;,ir.i.*liriij,"g,;.av 
'agv 

s ukszcrycra ogvhtez6vagvkcPqscren 3zcft'nek raris

t



1. szimi mell6klet az 1. fiiggel6khez
NYILATKOZAT

a kdzpdnzekb6l nyfjtott t6mogatdsok 6tl6that6sdgd16l sz616 2007.6vi CLXXXI. tdrvdny szerinti iisszef6r-
hetetlens6g, illetye 6rintetts6g fenn6ll{s616l, vagy hi6ny6r6l

A Temogatott neve: Atl6tikai Rem6nys6gek6rt AlapitvAny

Temliszetgs szemdly lakcime
Szuletdsi helye, ideje:

Gazdasigi Mrsaseg es.tdn szlkhelye
Cdgiegyzdks2ima:
Ad6szdma:
KdpYisel6jenek neve:

Egydb szervezet esetdn szdkhelye: 1165 Budapet, M6sz6ros J6zsef u. 4,
Kdpvisel6jinek neve: V6kony Judit
Nyilvdntart6sbavdteliokiratszdma: 01-01-0005667
Nyilventartasba veyd szerv megnevezdse: F6vrrosi Ttirvenyszck

Kijelentem, hogy szemdlyemmel, illetve a t6mogatottkdnt megiel0lt szervezett€l szemben a ktizpdnzekb6l nyrij-
tott t6mogat6sok atl6that6s6g6r6l szdl6 2007. 6vi CLXXXI. tOrv6ny (Knyt.)

- 6. $ (t) bekezdese szerinti 6ssz€fdrhetetlensdg
1. nem dll fenn vagy
z. lenlr ll az...pont alapjan

2. ennill az...pont alapj6n

Az dsszef6rhetetlens6g vagy az 6rintettsdg alapjAul szolgd16 ktiriilm6ny lefr6sa:

Kijelent€m, hogy az 6sszef6rhetetlenseg megsziintetds6re az aldbbiak szerint intdzkedtem:

Kijelentem, hogy az 6rintettsdg k67zel6tel6t kiil6n iirlap csatoldsdval kezdemEnyeztem.

Kij€lentem, hogy az 6llamhrztart6s16l sz6l6 201l. 6vi CXCV. tv' (tovdbbiakban: .Att.; lSfn. $-6ban meg-

hat6rozolt kiz616 okok egyike sem {ll f€ntr velem szemben.

Kelt: Budapest, 2020.02.28. 1 ,/./
1. :.)

Ituy! 6. ! (l ) Ncm indulh.l ptlyrz6k6ni, 6s ncB dsz.solhcl tamogatssban

r) aki a ptlydzrri eljlresbln donlas-cl6keszlt6ka t0zcmi!0d6 vasy ddnleshoz6,

,) a kiz-4rt tozjogi dlas6svisel6,
c) az a)-b) Wnt al' tuto^ szrmaly kozeli hozrabrior6ja,
d) az o)-c) p<r,tb^n n |Jelall szahely hlajdonebln 6116 saznas4i lar$si8,

") 
ory"n gria"oigi rars.sag, alapitvrfly, cEr-€snlct, cgyhdzijogi szem6ly vagy szrl$zerv€zet, illclve cz€k oni:l6jo8i szlmalyis€88€l rendelkez6 olyan szenezeti

"ey"ie., 
u-ayb"n 

", 
o/-") poni al bnoz6 s2.mely vezer6 tisdscSvis€16, u alapllviny kelal6 sren'anek, szervezetenek tasia, tisadgvisel6j€, e elyes0l€l' az

esylrAzi jogi szEm6ly lasy a szlksz4n€zf,l usyinla2n vaey k6pvis.l.li szerrtnek Esiq
fiz az idcsora rzb s,itsurvezet, itt.tv€;zek dnlltdjosi sz.fr€lyistesel rendclkczo aan sz€rvczeri esys.se, r"lamiot az esltnzi iosi szcmely . . .

7al anetfa petyt atlffi:ttmc8et626 dt avbcn ceyiinm'Ik6dasi m.s6llapod,lt kolo( va&y bnott fcnn Masyarorszason b€JcsyEtt P6nbl(a tov6bbiakMn] pdn),

il ,..'0 
^iltje,atiir,Aet 

me,cl6z6 6t avbcn pir[al kozosj.loftet allirotl orszisgnEsi, .ur6pai p.tlamenli 88ry hctyi onkomlaDyzti vrlalr]ison,

d alinck a ;eszvar.l$l \216 kizitrrs6sen.t Iany6l a 1 3. $ alaPjtu a honlapof, t6zalcx,k
E.g(l)Haap yrz6

"l 
i pltya-d.ti-a"i"U* aonr6s-cbkeszir6teor kbzrem[kdd5 vrs! ddnlisi hoz6 szervnEl rhunkrv€rz:sre i.anyul6 joglisbnyban ,ll,

I)./ rcm kiz,rn k6zjoSi lisdsegvis.l6,
c) az o)-b) wat alA t rozb .remaly kozeli hozzjbnoz6ia,
d, az ar'., po ban mceleldll s4m{ly tulajdonAban tll6 8ozdasasi 16rsasn8.

"i "rv"f 
i"zd."lei rir;ae, atapirv{ny, cgye$ila, egyhii iosi %maly vasy sksz. nczet, amdyben az a,/-c,/ ponl ala bnoz6 szem6ly veaf6 tiszlses s€16, z

"1"p,ii"t'-y 
n-r,i'"**e""ll, s.iwezeii"Ji ueja, t&agvis.l6jc vaey 

^z 
e8y6iilet iisyinr6z6 rasy ktp\iseleti szervtnek rasia, koreles kezdemanyczni e kdrdl'

manFek a honlapon tdne.6 koz&aebi a pa,aar betr)djl6s.i!"1 esvidcjoleS.

Ah(. .lE/B, 5 ( I ) Nem lehel a t6mogatisi jogliszotryban kedw2m€n,vezen

a./ aa fi a i6mosalisi d6nta$ me8hoaa vagy aki a t6moSalasi donlas me8hoalallbrn ddni6s_d6l6eit6kanl rCszt v€n'

ler, polgermcsler, regionalis fejlesresi tsyn ksea vezett Iisasesvisel6je,
c, e a, es ,) ponl serind szemallyel koz6s hAaana3ban al6 horzatanoz6,

d/ - a nyilvan;so mnhd6 r€sa€nyi6rss48 kilftel€vcl - az a, Es ,, Ponl szeri i samelv rulajdon6ban ell6 sazdasigi lrirsasl&

ei - z;lhm, a hetyi 0f,kormanrz3t, ittetve a koaentler legal6bb 507ros kozv€rlen laEy koaetell tulajdonnban lavo ga2dasagi Lir$sn8, lalanrinr 6 sPonegtes0_

tit e. 
".pon""oua"eg 

Uutreu;et - az olyatr gazdasegi l6r$ig, alaplNary, eglesoler, cgyhazi jogi sumely EB!- szrkszeNez.l. illetve czek 6nSll6jogi szemd_

lyis6Sseirendetrez6;ya szervezeri egrsegc, amclybcn d a./-c./ pon! szennri szeinaly t€zel6 I isasesviselo, az alaPitviny k€zel6 szeNinek, sz.rvezer€rct

r;sja, aisastsvisel6j.. az€Eycsoler, z esyhrzijo8i sz€m6ly vas,v a sakszeNezct 0r}int€26 Esv keplis.leli szeN€rck tasja'

- E. S (l) bekezd6se szerinti 6rintettseg
l. nem 6ll fenn vSgy_ w

( c



1. sz6m[ mell6klet az 1. ftiggel6khez
NYI LATKOZAT

a ktizpdnzekb6l nyfjtott t6mogatdsok dtldthat6s6gf16l sz616 2007. 6vi CLXXXI. tdrv6ny szerinti 6sszef6r-
hetetlens6g, itletv€ 6rintettsdg fenrrll6s616l, vrgy hidnyS16l

A Tdmogatott neve: Atl6tikai Rem6n1's6gek6rt Alapitvdny

Termdszeles szemely lalicime:
Sz0letesi helye, ideje:

Gazdasegi te$asdg osetdn szekhelye
Cegjegyzckszema:
Ad6sztrma:
Kepvisel6jenek neve:

Egydb szervezet esetdn szdklelye: l165 Budaper, Mdsz6ros J6zsefu.4.
Kdpviseltljdnek neve: Nagy J6zsef
Nyilvdntarttubavdteliokiratszema: 0l-01-0005667
Nyilvantartesba vev6 szerv megneyezdse: F6v{rosi Tdrv6nysz6k

Kilelentem, hogy szemdlyemmel, illetve a t6mogatottkCnt megjel6lt szervezettel szemben a kdzpdnzekbtil nyuj-
tott tamogatdsok etlethat6s6g6r6l sz6l6 2007. 6vi CLXXXI. titrvdny (Knyt.)

- 6. S (l) bekezd6se szerinti iisszef6rhetetlensdg
l. nem dll fenn vagy
2. fiiiCll ir?'... pont alapjdn

- 8. $ (l) bekezd6se szerinti 6rintettsog
l. nem 4ll fenn vasv
2. fenndll az...pont alapjdn

Az osszefdrhetetlensdg vagy az 6rintetts6g alapjdul szolgd16 ktiriilm6ny leir6sa:

Kijelentem, hogy az 6sszef6rhetetlens6g megsztintet6s6re az a16bbiak szerint intezkedtem:

Kijelentem, hogy az €rintetts6g k6zz6t6tel6t kiilon Irlap csatolAs6val kezdem6ry€ztem.

Kijelentem, hogy az 6llamh6ztart6s16l sz616 2011. 6vi CXCV. tv. (tovdbbiakban: Ant.l 18m.5-abro m"g-

hat6rozott kiz{16 okok egyike sem dll fenn velem szemben.

Kelt: Budapest, 2020.02.28.

h
Knyl. 6. S (1) Ner indulfia! pilyizdkenl. es ne'n rdsTesii

a, aki a pelydzti cl.iiLdsban dontes-el6Laszi!6kent kdzem0&0d6 vagv d0nt€shoz6'

,, a kizAn kozjoSi lisdsagvis.l6,
c) aza)-b) porn alit tozb s&maly kozali hoz2thnoz6ja,
d) az o)-c) Wnthdn fteB).l1ll szem€ly iulajdondban ill6 gazdalasi Iarsasag

,i 
"tyi" 6 "*U 

w&esarapirvimy, csyqs0r.l, egyhrzi joei szlmeU lt8y szalszewezet, illerve ezek 6nall6 iosi szem6lyi€8sel rendelkez6 olvan szeftezeti

;syi;;,";,i;;" ; ;)-; poni ara rino; sz".iriiezero risaslgvisem, - alaplNa,y kezel6 ein€nek. szNezer.n.k ta8ja, tisds6svisel6je, az e8l€s0ler az

cgyMzijogi szEmely vagy a szals?.Nezet nsyinl6z6 vasv kapvisalcti szentnek lagia,

ll'l"idi$i.,is.t;.;i;Nezer,il6ve;koner6josisz.m6lyiscsselrendcikez6aans2lnez€rics)6esc.varaminrees,hrzijosiszemelv..'ia1 
anety*a patyinar\;ttxtrl megel6z6 ot avb.n egyunm0kolesi n glllapod,ist kdrdn lEgy tarton fenn Magyarorszngon b€jegvzen prLdlal (a lotdbbiakban: pin),

iilii"ti ,*tit""rvii'xx me;er6z6 6r a&n p6mat kozrs jctolr€t alltotr oEzlssy €si, eur6pai parlamenri vasy helyi dnkornarvzti lclasr6son'

gj akirck a r€szvalclb6l wl6 kians68rnak tenyet e 13. 0 alapj6n a honlapon kdzza.nCk.
8. $ (l) Haa paly6z6
it i ihvar"ri.rli"erm ao 6s-et6kaszti6k.nr kdzrcmikod6 laly donresl ho26 szcnial nunkav6s?isc iftinyul6 josuszonyban all,

6.) r.m tirn lbzjosi lisdsisaisel6,
c) az o)-b) poat alA tslotb szEmely kozeli ltozTalarlozoja,

d) aza)a) pontban n.gJ.l6k su m6ly tulajdonlban fl16 sazdasi8i i'irssds'

"j "ryJ. 
ri.iar*ei ti;rig at.pftvAny, e;yesiitct, e$/h6;i joF szamdty wsy szrs zs\.zer, anr,ety&a az a)-.) pont au tanozo s?Em6lv_vezel6 lisrs€svis.l6. az

Jrrpri*"y uaJ'"-*e"iii, 
"o*"zeirn.t 

ugj", fi;.+eutiar. *gr:- 
"ey-uta 

rs,vinrez6 last k6pviselcti szervdnek tasja, kdr€les kczdeDdnvezni € kdrnl'

menynck a honlapon 6nan6 kozzfiatelCt a p{lydzI benytjlrs6\21 egvidejnb8

Alr. 48/8. S ( I ) Ncm leh€t a lnmo8.tasi jogtiszonyb.tr kedvezf,erveatl
a.l ar aki a ianoearisi donrest mcsJroaa vaSy aki a 6Do8ar4si donles m.ghozalsldbao dotrtts.lt6kevjt6ktnt raszt v€tr.

!er. polgdrmcsler, regionelis fejlesresi o8fna*$g ve2et6 tisztsdgvis.l6je
.) z a) 6s ,, pont szr rinli su mallyel kozds hiaanrEban al6 ho.ziianoz6'
;/ - , ;fl;.;*' mikod6 

'eszvdyr{ts.ses 
kivdrelalel ' & a, 6s }./ pont sarinli szem€lv tulajdof,aban all6 sa"natsi ttsasi8.

"j 
- -i "., " 

r,Ayi o*""nanyzi iltctt€; k6aesr0let l€saHbb 50"/eos kd^ctlen !as,v k6^elelt lulajdoneban l€!6 Sazdaslsi tarsa$is, tal&nirra sponelv6lF

i6t *1 .pon""o".r',es ri"eleE;el - az otyan sa2nas6si ra;ses, alapilvtny, eEyes0l.r, e8yh&i jo8i senaly va8] saks.rv!!€l, iletve cz.k onell6 joga szen]6-

tvrstcsci rcndetkez6 otvan saweari cascge, ametib.n az o7<l ponr sainti szemely v.&t6 isasasvisel5, az alapituiny tezcl6 serva.ek' sF€z.r6nek

Lst":i;*er;aoj., ;..rle.ot"r. - ier hl,ijosi szem€lv vasr a szaksz€nezer ngvint'26 \a8v kdpvis€leri sze^t'el ragia'

tr

n



1 . szdmri mell6klet az 1. ffiggel6khez
NYILATKOZAT

a kozpdtrz€kb6l nyijtott tdmogatdsok 6tl6that6sdgd16l sz6l6 2007.6vi CLXXXI. tiirv6ny szerinti 6sszef6r-
hetetlens6g, illetve 6rintetts69 fenndlldsd16l, vagy hidryd16l

A Tamogatott neve: Atl6tikai Rem6nys6gek6rt Alapltvdny

Temdszetes sz€mely lakcimel
Sztlletdsi helye. ideje:

Cazdasd8i tersasdg esetdn szdkhely€:
C6giegyzdkszdma:

KCpvisel6j6nek neve:

EgyCb szervezet esetdn szdkhelye: 1165 Budapet, M6sziros J6zsefu.4.
Kdpviselojdnek neve: ifj. Tomhauser Istvdn
Nyilv6ntaftesbavCteliokiratszdma: 0!-01-0005667
Nyilvdnlart6sba vev6 szerv megnevezdse: F6vrrosi Ttirvdnyszdk

KUelentem, hogy szemdlyemmel, illetve a t6mogatottkdnt megjeldlt szeruezettel szemben a kozpdnzekb6l n).uj-
tott tdmogatAsok 6tl6that6sdger6l sz6l6 2007. 6vi CLXXXI. tOrv6ny (Knyt.)

- 6. S (1) bekezddse szerinti dssz€f6rhetetlensdg
l. nem 6ll fen[ vasv
2. fenn6ll az...pont alapjdn

- E. S (l) bekezd6se szerinti 6rintetts6g
1. ngg..{!!&nn vagy
2. fenn6ll az ...pont al&pj6n

m

Az tisszeferhetetlens6g vagy az 6rintetts6g alapjdul szo19616 k0riilmeny leir6sa:

Kijelentem, hogy az iisszefdrhetetlens6g megsziintet6sdre az alabbiak szerint intezkedtem:

Kijelent€m, hogy az 6rintetts6g kiizz6t6tel6t kii16n Irlap csatol6sdval kezdem6nyeztem.

Kijelentem, hogy az 6llamh6ztart6sr6l sz616 2011. 6vi CXCV. tv. (tov6bbiakban: Aht.1 lAff. S-dban meg-

hatarozott kizdrd okok egyike sem 6ll fenn velem szemben.

Kelt: Budapest, 2020.02.28 elw,

tr

(

Ifi)..6. !(l)N€m indulhat pdlyez6k€nr,6 nem raszes{lhel iem

a./ aki a tslyr"ati €ljdntsbdn dd ds-el6taszil6kett koacmft.ldi vaEy donteshoz6,

,, a kizid kozjogi tiszsagfisel5,
c) az a)-b) wnt all |'3no.b szrmaly k6zcli hozziiano?nja,
d, az ar-./ pontban negjcloll sT.maly lulajdonrban fl16 8a2naslgi l&sasi8,
ei ofya'n ialaesagi Ursaseg atapftvdy, .gy€sol.t- €E/hdzi jogi szemdly vag} szaksze rvezer, illetv€ czek onnlb josi sam6lyisaggel rendelkez6 olyao sze N€zeli

igyis..'.*aybq, a, 
")-i)port 

al6 ranoz6 s2em6ly v€zet6 risds.gr,,isel6, az alapitvAny kczel6 szen6nek, szcrv€z.lanek tasia, lisdsagvis4l6ie, u esycs0l.l. az

egyhrzi josi szomaly vasy a szaksz. 
^€zet 

ugyinr€26 va$/ kdPvis.l€ti szerv6nek las,a.
jL a.'egcs(/.a .lf,gy {2*szErvez€r, ittetvc ezEk on 116 josi sz.mclyisEesel r.nd.,kez5 azotr su wezeli €gys€ge, valaffiili az eeyhrzi josi szem6ly

1d ancti"pnty*ztl;iAsf m€gcbzn ot €vbcn .Eyormnkodesi megillapod.i6t kdrdt vagy hnolt fem Malyarors?.igon bejeEyz€tt peftal (a lovibbiakban: prn),

itl ,."ry 
" 

iflierrr riiAra meiel6z6 6r avb.n prrnal kdzos .i€ldlret ,llitotl orszi8gytlesi, cur6pai parlameflri vasy hclyi onkomAnyali veblzllson,

a/ aldnek a raszvatclb6l el6 ti&saginak lanyar a 13. $ alaPjen a honlaPon kdzdietl€k.
6. $ (l) Ha a pilyiizn
a/ a pa'tyl,ati erjldsU" aoni€s-€l6k6szirokd k6zremlktd6 lagy donresl ioz6 szervodl munkaveszasre iranyuld josviszonyban 6ll,

tt) ncm lizin kdzjogi tisrstsryi$16,
c) az a)-b) eo 

^le 
,3j:|ozl szm6ly kdz.li hozz6tano26ja,

d) zz o)-c) p6tt'rn nl.eelclah smaly tulajdonabatr 6116 srzdasisi tArsastS,

"i "ry*i" 
i"',a..ag; U'"i'*g alap vAny, cgycsnta, egyht josi szemaly vasy szakszefl.zet, anelyber. az a)-4 pont al6 bnozo seemelyrezet6 tisds6svisel6, az

i"plr"l"y f."*r,i*.*e*'-i, s,entzeicnek ra5", tsaseeviselo.ic vagy az esyes er tgyinl€26 vasy ti:pviseleti szcndnek lasja kdleles kezdem€nvezni e kdriil-

manyn.k a honlapon t6den6 kozllal.lat a p6lyAzat benytir6sial c€vid.jtles
Aht..{E/B.l (t) NeD lehct a *'no8ar6si josvi@ot'ban k dvezmdnvcz.i
a, az" aki . t6mogatdsi donl€$ meShoaa vaSY aki a t mogallsi ddntcs IneSlrcalalnbBn dont6s-elokaszndk{nl reszl vell,

ts, polsnrmcste., rcgionalis fcjlesaasi u8)odks6g !€zei6 iiszlseslisel6je,
c./ 0z a./ as r./ pool szrinti szemallyel kdz6s h,idarldsbrn €16 hoz4lanozd,
i) - a nyilv6nosan mlkod6 resz\'€nyir$sa8 ki!€leldvel - az a, as ,./ poni sarinti szemalv tulajdonaban ,116 sazdasisi t6rsasis,

el - az ;lam, a hclyi 6nkormanyzai, itterve i loaesmta lesalnbb 50"/eos k6uetlcn vasy kozvele( tulajdondban lev6 sudaseEi teBasi8, valamint a sPonesves0-

[r es 
" 

sporrszouaieg tirele|{vct - az olyatr Eazdanigi tlitresig, alap,Nany, egyesnlel, egyh,zi jogi szem€ly va8y lzksz.N€zel, illclve ezek onilbjogi e.ma_

lyisessei rendelkez6 ;lyan szervezeri egysdg., amclyb€n az ar-.;/ ponr szerinri sz€ndly vezel6 liszrstsvisel6, az alapitviny kezcl6 sze^dnek, sz.wezErEEk

t"giu,li.a"eg""tOj.,ur"gyesolel,!zesyha".ijogiszcmalytz$asrlk.zew€zeliiErvintaz6laSvkapvi*letiszervanellagJa'



NytLATKozAT 
L szimri mell6klet az l . fiiggeldkhez

a kdzp6rzekb6l nytjtott timogal{sok dtldthet6sdgdrdt sz6t6 2007. €vi cLxxxt. tdry6ny szerinti6sszef6rhetetlens6g, illetve 6rintetts6g feunrllldsri16l, vagy hidnyri16l

A',famogatott neve: Atldtikai Rem6nys6gek6rt Alapitv60y
'l cmNszeles szenlcl! lalcimc
Sznleldsi helyc, idejc

(;azdasigi tdrsasea esctdn sz.dkhetve
C6A,egyzdkszima:
Ad6szims:
Kep\ isel6jenck ncve:

Nyilv6ntartilsba vev<i szerv megnevezdse: F6vArosi Ttirvdnysz6k

Eg.r-eb szervezet csrjtcl szdkltelye: t 165 lludapct, Mdsz6ros J6zscf u. .1.
KcpvrseloJenek nc\ c: Wagncr. G6bor
Nl,ilvdntartrisbaveteliokiratszdnra: 0l_01_0005667

Kijelentem. hogl szerrr elyemmel. illetve a tdnrogatottiin t me&iel6lt szcrvezettel szemben a kttzpdnzekbolnyi.itotr t6nrogauisok dtliir

- 6. S (l) bekezd6se szeri

hatdsiigdrol sz6lo 200i .6vi CLXX Xl. tiir'\'6 \ (Knl l.)

l. n eIl) ll li'nrr
nti lisszef6rhetetlens6g
agy a2. fenn{tl az...pont alapjdn

- E. $ (l) bekezddse szerinti drintettsdg
l. ,Eg_4!l&r,n yagy
2. fewti/ll a2... pont alapjdn

Az iisszefdrhetetlens6g yagy az drintetts6g lflpjrul szolgril6 ktiriilnr(,nY leiftisa

Kijclentcnr. httgl az iisszcldt hctellens6g rtcgsziiotelisar.e az {lrihtriak szerint iDld,zkcdtcnr:

Kijelentem, hog),rz 6rintetts6g k6zz6t6ael6a kiilOn 0t.lap csatoldsdval kczdern6nyeztem.

Kijelertem, hogy az d llam h dzta rtdsr6r szor6 20r l. dyi cxcv. tr,, (tovdbbi$kban: Atrt.y lalo. g-enan
mcgh&tdrozott kizi16 okok egyike sem dll fenrr l,elcn szcntbcn.

Kelt: Budapesr. 2020.02.2A

xnlt.6. !(l)Nc rndltl)ar pity6z6t
d/ ,tr a prlynzri eliar{rtxlr &tnras-cl
i,/ a l'/,.1 li).jo8i tir-riog! r sclo.

e l. Cs tr€n rasresiilhet ta rdsnrrrha';
i)krvilnldrl IOarnrirkirt j r'agt Llo rc\t{,r(i.

a

atA- I

./ ar rl.l./ prr al6 tado/! rrcr'tly [!!.et, ho/rlafllro.ii.
/r rz a./-cl porrhan ficH.lnlt s2etr'aty tutaldotriban i o Bu,rtn r8r ra,s$8.

el}hiia rogr sz(fiely !a!y a i,,xtszcN./_d n8r-nnez_6 vagy tepvrstlcri szcrvirrcl ra61a.

.vatirrcrarcr\Etclhilrali,k/a $r.n,alterverat,t lx ,rllrr\,.r,t.,r\u\.-/ci(tra\
E.ltl)lhap,il!,v,i

rr ND l,zrin ldaosi twlts\ is!1,1.
, az d/-il Fxn aln hfloro sTrnab koz.lr ho,i;tan.1z(ra.
l, a, d/-.'./ B,nbar e8icldlr *nrcl, rrtajdotrrtBn i o g,vllavisr tl' $!i8.

ronrr re"y L'r n rL tiprn rdderl. \,,/zcrareld a Fitya/.r he \ l'Jr.r{i\nt +\ rrtL:JjtJ!
{ Il ,r8/8, ! I | ) Ncn' lch.r a I irr ' B,rtns Jo!\ ,r/,xrvhan lcd r czrrinvczcri'
d/ f,Z. ah a r,nrr,gflnri dd, csl rnctshr,u ri !aE! akr a ratrrofnris J(nnts rrSho,,xtalal)nn dn esctlter/ni,hnl rc!/r !eu.

l8trlSannest.r, polga.nr.slrr. rcrerins f€Jt$aes n!!,rot<seg,,erri rr,zrseg*,*.ii,te.
../ az d/ cs 6./ potrr )ze nt i sztnritly.t li'rIs lidztrdasbnn at6 trorT:ttJ o7,i.
,11 - :-Tilll,Ty,.Ti.Iu 'rv,.nll.hr\iE krveret.tcr - n2 d/ .s rr, po{r v.,trrrr wdner}. rur.,j&{;hrn ,[o s.r,,r,eBr rars$8.

s?.ne/ri!ncl( laBia. liyt$!ri5rki.,e, az.gy.rdlet. iz.gvhir,.!Is^ rctr ragr a:z'rszorc/!r ngr tc^r vagl:ltprr*teri s,rr<net raga



Alullrott Adorjin Istv5n, mlnt az Att6tikai Rem6nys6gek6rt Alapitviny kdpvtselet6re
Jogosult.az Nvt.3. S (1) b€kezd6s 1. pontja 6s az Aht. SO.-S (1) beteia6s ci po*ia alapJin
felel6ss6gem tudat5ban az aldbbi dtlSthat6sSgi nyfiatkozatot teszem.

(A nvllatkozat 1.. fZ. 6s III. r6szb6l iill. Mindan nvtlatkozatot tevd szervezetnek csak a r{
vonatkoza, azaz vaov az f., veov a II., vaov e IIL r6szt kall kttiiltenle.l

2. sz. melleklet az 1. f0ggel6khez
irrArxlr6sAcr NyrLArKozAr

Az ALLAMHAzrARrAsn6l sz6r-6 2011. Evr CXCV. rdRVENy (Anr.) 50. S (1) BEKEZDES c) poNrrA Es I rueuzrl
vIcyorun6I sz6l-6 2011. EVI CXCVI. ToRVENY (N\rr.) 3. 5 (1) BEKEZDES 1. PoNTJA ALAPJAN

1, Az Sltalam k6pviselt szervezet Nvt, 3. S (1) bekezdEs 1. b) pontia szerint 6tl5that6
szervezetnek min6siil, az alSbbiak szerintl
,ji.;ltutirn k6ovisetd szervezet otyan betfiildi vagy kiilfdldi jogi szem6ly vagy iogi
siem6lyls69gel' nem rendelkez6 -gazd5lkod6 sz€rvezet, amely megfelel a kovetkezd
felt6telekne k:

Tamooatott adatai:

N6v: AHetikai Rem6nys6gek6rt Atapitviiny
Szdkhely: 1165 Budapest, Meszdros J6zsef u. 4.

Cdgjegyz6ksziim/nyilviintartiisi sziim : O1-01-OOOS6G7

Ad6sz:im: 18076530-1-42

Kdpviselet6ben eljdr: Biilint-Elekes Rita

I.
TdRvfNy EREJEN€l roevl ArlAtxar6 szERvEzETEK

A jelen nyilatkozatot nem kell kit6ltenie a k6vetkez6 szervezeteknek, mert megfelelnek a nemzeti
vagyon16l sz6l6 2011. 6vi CXCVI. t6rv6ny 3.S (1) bekezdds 1.a) pontja szerint iitl6that6
szervezetnek min6sUlnek. (A magfelel6 al6hizand6l)
a) az dllam,

b) a kciltsdgvet6si szerv,

c) a kdztestu let,

d) a helyi 6nkormiinyzat,

e) a nemzetisdg I 6nkormdnyzat,

f) a t5 rsulds,

g) az egyh.izi Jogi szem6ly,

h) az olyan gazdiilkod6 szervezet, amelyben az dllam vagy a helyi onkormSnyzat kUl6n-kiil<jn
va gy egyutt 1 000/o-os r6szesed6ssel rendel kezi k,

i) a nemzetk6zi szervezet

j) a ktilf6ldi 6llam,

k) a kUlf6ldi helyhat6siig,

l) a kUlf6ldi dllami vagy helyhat6sdgi szerv 6s az

m) Eur6pai Gazdas6gi T6rs69r5l sz6l6 megd lla podiisba n rdszes Sllam szabiilyozott placiira
bevezetett nyilv6nosan mrIk6d6 r6szv6nytiirsasiig.

II,
Az I. poNT ALi NEM TARToz6 rocr szEMELvEK vAcv:ocr szeu€lYrs€eeel lsu neloEtxsz6 clzoAuxoo6

SZERVEZETEK

aa)tulardonosl szerkezete, a p6nzmos6s 6s a terrorizmus finanszirozSsa me9el6z6s6.r6l

l-V"\J.r\Iv



6s megakad5lyoziis616l sz6l6 ttirv6ny szerint meghat6rozott t6nyleges tulaidonosa
megismerhet6, amelvr6l a II.2. pontban nyilatkozom,6s

ab) az 5l1am, amelyben az Sltalam k€pviselt gazdiilkod6 szervezet ad6illet6s6ggel
rendelkezik:

(A megfeleld alihizandd, illetve amennyiben nem Magyarorczdg, k6rjiik az orszdgot
megnevezn i! )
ac) nem min6si.il a tSrsas6gi ad6r6l 6s az osztal6kad6r6l sz6l6 tiirv6ny szerint
mbghat6rozott ellen6rztitt kiilfdldl tSrsasSgnak, amelvr6l a II. 3, pontban nvilatkozom 6s

ad) az Sltalam k6pviselt gazdSlkod6 szervezetben ktizvetleniil v-agy kdzvetetten tiibb
mint 2solo-os tulijdonnal, befolySssal vagy szavazati ioggal , bir6 jogi szem6ly-, iogi
szemElyls6ggel ne;t rend6lkez6 lazdSlkod6'szervezet tekihtet6ben az aa), ab) 6s ac)
alpont szerlnti feltetelek fennSllnak, amelyrSl a II. 4. pontban nvilatkozom.

2. Nyllatkozat tdnyleges tulajdonosr6l
Az iiitalam kdpviselt izervezetnek a p6nzmosds 6s a terrorizmus finanszirozdsa megel6zds6r6l es

mega kadiilyoziisii 16l sz6l6 2007. 6vi CXXXVI. t6rv6ny 3.5 r) pontja alapj6n a kiivetkez5
term6szetes szem6ly(ek) a t6nyleges tulajdonosa(i):

az Eur6pai Unl6 valamely tag5llama:
o Magyarorsz5g
o egy6b: ..................,.......,...,va9y

az Eur6pai Gazdasiigi T6rsd916l sz6l6 megdllapod5sban r6szes Sllam: ,, vagY

a Gazdasiigi Egyr.ittmfi kdddsi 6s Fejlesztdsi Szervezet tagdllama: ....., vagy

olyan iillam, amellyel Magyarorsziig na k a kett6s ad6ztatds elkeri.]l6sdr6l sz6l6 egyezmdnye
van: .,.....................

Ssz. T6nyieges tu lajdonos Szrilet6si hely 6s id5 Anyja neve
R6szesed6s
m6rt6ke o/o -
ban

Az Sltalam kdpviselt szervezet magyarorszdgi sz6khellyel rendelkezik, igy nem ellen6rztitt kulf6ldi

tii rsa siig ;

vagy

Az iiltalam kdpviselt szervezet nem rendelkezik magyarorszdgi szdkhellyel.

(A megfeleld allhizand6!) 
sz,khelyil, igyemennyiben a nyitatkozattev1 6ltal kepviselt szervezet nem magyarorszagt i

fetmeriit annak kerdese, iigi iitinArdtt kaff1ldi tirsasdgnak min-6s l-e, ezdrt sz ksdses az

;1e;6rzittt k0lf6tdi tdrsas6gnZk min6sit1ssel kapcsotatos kdvetkez6 resz kitbltese'

Az 6ltalam kdpviselt szervezet a tiirsas6gi ad6r6l 6s az osztal6kad6r6l sz6l6 1996' 6vi LXXXI'

i;;;t;. 5 ii' pontjduan meshatSrozott feltdtelek fisvelembe v6televel

nem min6stil a t6rsasSgi 6s az osztal6kad616l sz6l6 t6rv6ny szerinti meghat6rozott ellen6rziitt

ktilfOldi td rsasdg nak

I

E

Arrur



vagy

a tdrsasiigi ad616l ds az oszta16kad616l sz6l6 t6rv6ny szerint meghatdrozott ellen6rz6tt kUlf6ldi
tiirsas6gnak min6sUl.
(A mcgfelc16 alChizand6!)

4. Nyilatkozat a kdzvetlenUl vagy kiizvetetten tdbb mlnt 25olo-os tulardonnal,
befoly6ssal, szavazatl joggal bir6 5lta mh6zta rt5son kiviili jogi szem6ly vagy jogi
szem6lyls6ggel nem rendelkez6 gazdSlkod6 szervezet 5tl5that6s5g516l

4,1, Az dltalam kdpviselt gazddlkod6 szervezetben a kdzvetlentrl vagy kozvetetten t6bb mint
2So/o-os tulajdonnal, befolyiissal, szavazati joggal (tovdbbiakban: rdszesedds m6rtdke) bir6 jogi
szem6ly vagy Jogl szemdlyis6ggel nem rendelkezS gazddlkod6 szervezet(ek) 6s ad6illet6sdg0k:

4.2. Az iiltalam kdpviselt gazdiilkod6 szervezetben a kdzvetlenol vagy k6zvetetten t6bb mint
2Solo-os tulaJdonnal, befolyilssal, szavazati jo99al bir6 jogi szem6ly vagy jogi szemdlyls6ggel
nem rendelkez6 gazditlkod6 szervezetek tdnyleges tulajdonosa(i):

3

Ssz Gazd6lkod6 szervezet neve Szervezet ad6szdma
R6szesed6s
m6rt6ke
o/o-ban

Ad6illet6sege

:V\uuf
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Ssz, Gazdiilkod6 szervezet
neve

T6nyleges
tulajdonos(ok

)

Sztilet6si hely
ds id6 Anyja neve

R6szesed6
s mdrtdke

o/o-ban

III,
CrvrL szERvEzETex, viztrinsulatox

1. Az iiltalam k6pviselt szervezet (A megfelela alChdzand6!)
- civil szervezet vagy

- vizitd rsulat

Stldthat6 szervezetnek min6sUl az Nvt. 3. $ (1) bekezd6s 1. c) pontja szerint.

a) Az .iltalam k6pviselt szervezet vezet6 tisztsdgviselcii :

Ssz Vezet6 tiszts6gvisel6 Sztiletdsi hely 6s id6 Anyja neve

1 B:ilint-Elekes Rita Budaoest.1979.10.09. Gor lerez
) V6konv l rrd it Tata- 1976.04.05 Vadic7 Eva Erzsebet
3 ifi,Tomhauser Istv6n Budaoest, 1965.02,27 Fidel Eva
4 Naov'l6zsef Naovfiloed. 1952. 10. 1 1 Mai lith I lona
5 Wiioner G6bor BudaDest. 1986.12.05 Koch Eva

4 I\rtlu

I

4.3. A kdzvetlentil vagy k6zvetetten t6bb mint 2So/o-os tulajdonnal, befolydssal, szavazati joggal
bir6 jogi szemdly vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkez6 gazddlkod6 szervezetek a tdrsasiigi
ad6r6l ds az osztal6kad6r6l sz6l6 1996. 6vi LXXXI. t6rvdny 4, S 11. pontja szerinti ellen6rzott
ki.ilf6ldi tiirsasiignak min6sUl / nem min6s0l (megfelel6 rdsz alSh zand6).



cc) nem min6stil(nek) a t6rsas6gi ad6r6l ds az oszta16kad6r6l sz6l6 tclrv6ny szerint meghatdrozott
ellen6rzdtt kti lfold i tiirsasaignak.

cd) a szervezetben k6zvetlentil vagy kdzvetetten tdbb mlnt
befolySssal vagy szavazati joggal bi16 jogi szem6ly, jogi szem6lyis
gazd.ilkod6 szervezet tekintetdben a ca), cb) 6s cc) alpont szerinti feltdtel
a iII. 4. oontban nyilatkozom.

25o/o-os tu laj don n a l,
69gel nem rendelkez6
ek fen niillnak, amelyrSl

b).Az iiltalam kdpviselt szervezet, valamint az IIL 1. a) pont szerinti vezet6 tiszts6gvise16i azaldbbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 2|o/o-ot meghalad6 i6szesed6ssel :

c) A III. 1. b) pont szerinti szervezet(ek).itl6that6 szervezetek, azaz

ca) tu
megak

laj
ad6lyozdsdr6l sz6l6

donosi szerkezete
t6rveny szerint meghatSrozott tdnyle
, a p6nzmosds 6s a terrorizmus finanszirozdsa me

ges tulajdonosa meg ismerhet5,
gel6zds6r5l 6s

cb) az Eur6pai Uni6 tagaillamdban, az Eu16pai GazdasSgi T6rsd g16l sz6l6 meg;i lla poddsba n rdszes
6Iamban, a Gazdasdgl Egyiittmii koddsi 6s Fejlesztesi Szerve zet tagai I

ad6z
lamiiban, olyan 6llam ban

rendelkezik ad6illet6s6ggel, amellyel Ma I
b
yarorszdgnak a kett5s tatii s elkerUl6s6r6l sz6l6

egyezmdnye va n, amelv ro a III.3. Dont an nv ilatkozom

2. Nyilatkozat t6nyleges tulajdonosr6l

A III. 1. b) pont szerinti szervezetnek a p6nzmosds 6s a terrorizmus finanszirozdsa
megel6zds6r6l 6s meg a kadil lyozdsii 16l sz6l6 2OO7.6vi CXXXVI. tdrv6ny 3.5 r) pontja alapjiin a
k6vetkez6 termdszetes szemdly(ek) a tdnyleges tulajdonosa(i):

3. Nyilatkozat a III. 1. b) pont szerinti szervezet iitl5that6siigd 16l

3.1. A III. 1. b) pont szerinti szervezet(ek) ad6illet6s6ge

3.2. A IIL1. b) szerinti szervezetek ellen6rz<jtt ktilfoldi tiirsasdgi min6sitdse

A b) pont szerinti szervezetek k6z l a kovetkez5k min6stilnek ellen6rzdtt ki.ilfoldi
tdrsas6gnak(ha egyik szervezet sem min6stil ellen6rzott gazdas6gi tdrsasiignak, akkor k6rem
kih izn i) :

Ssz. Vezet6 tisztsdgvisel6 Szervezet neve Szervezet
ad6sziima

R6szesed6s
m6 rt6ke
o/o-ban

Ssz.
Gazdiilkod6

szervezet neve
T6nyleges
tu lajdonos

Sz0let6sl hely es
id6

Anyja neve
R6szesed6s
mdrt6ke
o/o-ban

Ssz. Gazdiilkod6 szervezet neve Szervezet ad6szdma
R6szesed6s
m6rt6ke
o/o-ban

Ad6illet6s6ge



4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az iitliithat6sdgd 16l, amelyek k6zvetlentil vagy
kdzvetetten tdbb mint 25olo-os tulajdonnal, befolyaissal vagy izavazati joggal rendelkeznek olyin
gazddlkod6 szervezetben, amelyben a civil szervezet, vizitjisulat uagy ezel vezet6 tiszts6gvisel6i
25o/o-ot meghalad6 rdszesed6ssel rendelkeznek

Ssz
Gazdiilkoci6
szervezet

neve
Ad6szdm

Rdszesed6s
m6rteke
o/o-ban

Ad6illet6s69e t6nyleges
tulajdonos(ok)

t6nyleges
tulajdonos

szrilet6si helye 6s

Kijelentem, hogy az iiltalam k6pviselt szervezet alapit6 (l6tesit6) okirata, illetve kr.ilon
jo.gszab6ly szerinti. nyilveinta rtd sba v6telt igazol6 okiratd alapjdn jog6sult vagyok a szervezet
kdpviselet6re (es cegjegyz6s6re).

Felel6ss6gem teljes tudat6ban kijelentem, hogy a vonatkoz6 jogszabilyokat
meglsmertem, amelyek alapJSn tSrsas5gom 5tl5that6 szervezetnek mln6siil.

A fenti tdbl6zatban felsorolt szervezetek k6z0l a k6vetkez6k min6siilnek ellen5rz6tt ktilfoldi
tdrsasdgnak (ha egyik szervezet sem min6sr,il ellen6rzott gazdasiigi tdrsasdgnak, akkor k6rem
kihizni):

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban k6z6lt adatok tekintetdben biirmllyen viltoziis
dll be, akkor a m6dosult adatokkal kiiillitott Stliithat6sdgi nyilatkozatot a vdltozds bek6vetkezt6t6l
szdmitott 8 napon belul megkUld6m a Tdmogat6 r6sz6re, vagy amennyiben az Sltalam kdpviselt
szervezet mir nem min6stll dtliithat6nak, lgy azt halad6ktalanul bejelentem.

Felel6ss6gem tudatdban kijelentem, hogy a nyilatkozatban megadott adatok a val6sdgnak
megfelelnek.

Biilint-Elekes Rita

t6rvdnyes k6pvisel6 neve
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3. sziimri rnell6klet az I . ftiggel6khez

NYILATKOZAT

A timogatist ig6nyl6 adatai:

n6v: Atl6tikai Rem6nys6gek6rt Alapitvriny
sz6khely: I165 Budapest, Mdsziros J6zsefu.4.
k6pvisel6 neve: Brilint-Elekes Rita
nyilvantart6si szim: 0l -01-0005667
nyilv6ntart6st vezet6 szery neve: F6v6rosi Tdrv6nysz6k
ad6szim: 18076530-1-42
bankszimlaszirn 6s szimlavezetS penzintdzet. OTp Bank Nyrt. l l71600g-20139g16

Alulirott' Bilint-Elekes Rita mint a timogatist ig6nyl6 szervezet k6pviselet6re jogosult szem6ly a
timogatfst ig6nyl6 szervezet nev6ben az al6bbiakr6l nyilatkozom:

I *. au]
kancsolatok von

lel a a munkati
meshatArozott feltdteleknek- valamint az 50. bekezd6se szerint6( I

n6lkii li t rendelkezdsre

YAGY
az iitalam k6pviselt szervezet vonatkoz6s6ban az Aht. 50. $ ( l) bekezd6s a) pontj6ban meghatarozott
rendezett munkaiigyi kapcsolatok kdvetelm6nye - munkavAllal6 foglalkoztatris6nak hi6ny6ban - nem
6rtelmezhet6;

T/AGY

az Lltalam k6pviselt szervezetre Maryarorszdgon tdrt6n6 foglalkoztat6s hi6ny6ban uz Atrt. SO. 5 1t)
bekezd€s a) pontj6ban meghatrirozott rendezett munkatigyi kapcsolatok k6vetelmdnye nem terjed ki;

a t6mogat6si ig6nyben foglalt c6l tekintet6ben az illtalam k6pviselt szervezetet
ad6levon6si jog megilleti, illetve az ad6terhet m6sra 6th6ritja;

VAGY
illeti 6s az ad6terhet nem h6ri

A negfelel5 rtsz aldhizandd

Biintet6jogi felel6ss6gem tudatiiban kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a val6s6gnak megfelel.

Kelt, Budapest 7020.02.28.
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4. szdm0 mell6klet az 1. fiiggeldkhez

Nyilatkozat

- gazdasCgi tev6kenys€g v6gz6s6re vonatkoz6an -

Alultrott Bdlint-Elekes Rita, mint az Atl6tikai Remdnys6gekdrt Alapitvdny vezet6 tiszts€gviseldje
biintet6jo8i felel6ss6gem tudatdban nyilatkozom, hogy a 2020. februdr 28. napj6n a Budapest
F6vdros XVl. keriileti dnkormdnyzathoz benyujtott adatlappal ig6nyelt, wagner-Gyurk6s vikt6ria
tdmogatiisa tCrgy0 tiimosatCs nem min6sul az Eur6pai Uni6 mfiktiddsdr6l sz6l6 szerz6d€s 107.
cikk6nek (1) bekezddsdben emlitett dllami tdmogat6snak mivel az Atl6tikai Rem6nys6gek6rt

AlaplWdny gazdasdgi tev6kenysdget nem v6gez.

Budapest, 2020.02.28
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.;*rAoF6ro. POLGARMESTER

Felad6:

Telefon:

E-mail:

Tiirgy:

Kovdcs P6ter polgdrmester

+3614011561

polgarmester@bo15.hu

Nyilatkozat ktilts6gvet6si
keretdsszeg rendelkez6sre
;illCsd16ldifrfril;

Nyilatkozat

ktilts6gvet6si kerettisszeg rendelkez6sre 6ll6sd16l

Budapest F6v6ros XVl. kerUleti 0nkormSnyzat Kdpvisel6-testUlet6nek az Onkorminyzat 2020. 6vi

kdlts6gvet6s6r6l szol6 Il202O, (1.24.) rtnkormiinyzati rendelete (a tovdbbiakban: Rendelet) 5.

mell6klet6nek 45. sordn a ,,Kiemelt sportol6k tiimogatdsa" feladatra 8 000 000 Ft-ot hagyott j6vd

a K6pvisel6-testiilet. Az el6irdnyzat t6mogat6s formdjdban tdrt6n6 felosztdsdra a Rendelet 7. 5

(2) a) af) alpontja alapjdn a K6znevel6si, Kulturiilis, Sport, lfjtsiig- 6s Gyermekv6delmi Bizottsiig

kapott felhatalma26st.

Az e16i16nyzaton jelenleg rendelkez6sre 6ll6 6sszeg 8 000 000 Ft.

Nyilatkozom, hogy a fenti 6sszeget a Rendelet 4.5 (1) bekezd6se alapjiin, az ,,0nkorm6nyzat

dltal6nos mfik6d6si tartal6ka" keretdsszegb6l kieg6szitem 1 600 000 Ft-tal.

A kieg6szit6ssel 6sszesen 9 600 000 Ft iill rendelkez6sre a,,Kiemelt sportol6k tdmogatSsa" soron.

A,,Kiemelt sportol6k tdmogatiisa" el6iriinyzat rendez6ser6l a Rendelet krivetkez6 m6dositdsa

soriin int6zkedem.

Budapest, 2020. mdrcius 04.

Li t

Kovdcs P6ter
polgdrmester

P6nz gyi ellenjegyz6:
,-i,. t

Budapest F6viros xvl. keriileti 6nkorm6nyzat Polg5rmester
1163 Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet 101. szoba

www.bp16,hu Tel.: +36 1 40 11 400 Fax: +36 1 40 44 308 Polgarmester@bp16. h u
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