
Az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, 
valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 11/2009. (IV.27.) sz. 
rendelet 

1. melléklete1 

Kérelem Tamási Város Önkormányzata sporttámogatási keretének  
 támogatás igényléshez 

 
a kérelmező szervezet pontos megnevezése   
kérelmező szervezet székhelye  
az illetékes bíróságnak a kérelmező szervezet 
nyilvántartásba vételét elrendelő jogerős 
végzésének száma  

 

a kérelmező szervezet adószáma  
a kérelmező szervezet bankszámlaszáma  
kérelmező szervezet hivatalos képviselőjének 
neve 

 

telefonszám  
e-mail cím  
a kérelmező szervezetnél sportolók létszáma összes: igazolt: 
ebből utánpótlás (18 év alatti) sportolók 
létszáma 

összes: igazolt: 

A kérelmező TAO támogatásban részesül 
 
 igen      nem 

Igényelt támogatás kategória: 
 Alaptámogatás 
 Működési támogatás 
 Sportrendezvény támogatás    

 
Alaptámogatáshoz kapcsolódó adatok: 
 

A kérelmező olimpiai sportágat képvisel vagy a 
sportág részt vesz a diákolimpiai 
versenyrendszerben  

 
 igen      nem 

A kérelmező TAO támogatásban részesül 
 
 igen      nem 

hivatalos és érvényes edzői engedéllyel 
rendelkező edzővel működik 

 
 igen      nem 

igazolt, versenyengedéllyel rendelkező 
sportolókat versenyeztet 

 
 igen      nem 

A kérelmező utánpótlás-nevelői tevékenységet 
folytat 

 igen      nem 

 
 
 
 
 
 
 
Működési támogatáshoz kapcsolódó adatok: 
 

                                                 
1 Mód.: 5/2017. (III.02) Ör. Hatályos: 2017.03.03. 



A kérelmező kiadásainak összege előző évben  

a Bíróság internetes oldalán található előző évi 
számviteli beszámoló alapján a Humánpolitikai 
bizottság állapítja meg.  
Több szakosztállyal rendelkező sportszervezet előző 
évi kiadásait szakosztályonként elkülönítetten kell 
bemutatni főkönyvi kivonat alapján. 
 

A kérelmező utánpótlás versenyzőinek száma 
a versenyengedélyek hiteles másolatát mellékletben 
csatolandó 

Kérelmező előző évben elért 
versenyeredményei 

mellékletben csatolandó 

Kérelmező előző évi társadalmi aktivitása 

 
 
 
 
 

Az igényelt működési támogatás összege:  

 
 
Sportrendezvény támogatáshoz kapcsolódó adatok: 
 

Rendezvény dátuma  
Rendezvény címe  
Rendezvény helyszíne  

Rendezvény kategóriája helyi/megyei/országos/nemzetközi 

Rendezvény leírása  

Rendezvény programterve  

Tervezett résztvevők száma  

Rendezvény tervezett költségvetése  

Az igényelt Sportrendezvény támogatás 
összege: 

 

 
 
Alulírott ___________________________ a ____________________________ sportszervezet 
képviseletében büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapban megadott 
adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 
Kelt: Tamási, ______ év ____ hónap ___ nap 
 
 
      p.h.  ____________________________ 
         aláírás 

A kérelemhez csatolni kell: 

1. az illetékes bíróságnak a kérelmező szervezet nyilvántartásban való szerepléséről szóló 30 
napnál nem régebbi kivonatát (eredetben), 



2. a kérelmező szervezet köztartozásairól szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, vagy 
cégszerűen aláírt nyilatkozatát,  

3. teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, vagy cégszerűen aláírt nyilatkozatot arról, hogy 
nem áll csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás, valamint végrehajtási eljárás alatt a 
kérelmező szervezet, 

4. sportszervezet előző évben elért eredményeit táblázatba foglalva és az eredményeket igazoló 
jegyzőkönyveket, 

5. érvényes, edzői engedély hitelesített másolatát, 
6. előző évben kiadott sportolói versenyengedélyek hitelesített másolatát,, 
7. előző évi sportszakmai beszámolót, 
8. tárgyév tervezett költségvetését. 

1. számú melléklethez: NYILATKOZAT 
 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  szerinti 

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 
 
A Pályázó neve: 
 
Székhelye: 
Képviselőjének neve: 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 
 
 
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 
 
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 
          
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 
 
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 
 
Kelt: ……………………………, …………………………….. 
 
 

 
 

Aláírás/Cégszerű aláírás 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
ADATLAP Sportegyesület eredményei ….. év (1. számú melléklethez ) 

 
korcsoport:        

Dátum Verseny neve Helyszín 

Verseny típusa: 
Régiós/Területi, 
OB, Nemzetközi, 
EB,VB, Olimpia 
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