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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Tihanyi Futball Club
A kérelmező szervezet rövidített neve: Tihanyi FC
2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

igényelt költségek tekintetében    
3 Tagsági azonosítószám 1969
A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás típusa:

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Férfi futsal csapat bajnoki osztálya:

Adószám: 1 9 8 9 9 5 6 1 - 1 - 1 9
Bankszámlaszám: 7 3 2 0 0 1 1 0 - 1 1 2 9 8 6 4 3 -

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)
8 2 3 7 Tihany(helység)

Csokonai u.
(út, utca)

72.(házszám)

06307497164
Telefon:

www.tihanyifc.hu
Honlap:

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)
8 2 3 7 Tihany(helység)

Csokonai u.
(út, utca)

72.(házszám)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Horváth Béla
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Tihanyi FC elnöke
06307497164

Mobiltelefonszám:
horbe@citromail.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Horváth Béla
06307497164

Mobiltelefonszám:
horbe@citromail.huE-mail cím:

Sportszervezet alapításának időpontja:  

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Ügyiratszám : be/SFP-3036/2013

Érkezett : ________________

521 Nem jogosult

Megyei III. oszt. vagy alatta - nincs -

Egyéb - nincs -

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

2008-02-25

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jó váhagyás t vé gző  sze rve ze t tö lti ki!

2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö z te s tüle t e se té n: 549 , alapítvány e se té n: 569 , Spo rtisko la e se té n: 000 , DSE 001

3. Spo rtsze rve ze t e se té n MLSZ tagsági azo no s ító , spo rtisko la e se té n pe dig NS I azo no s ító .



A pályázó sportfejlesztési programja:

Bemutatkozás

A Tihanyi FC 1926-ban alakult, akkor még Tihanyi PSE néven. 1967-ban járási bajnokságot nyert ifjúsági csapatával. Az Tihanyi FC, a 90-es évek elején fennállásának
egyik legnagyobb sikerét érte el. A körzeti bajnokság megnyerésével jogot szerzett a Veszprém megyei bajnokság I. osztályában való indulásra. 1994-1995-ös megyei
serdülő bajnokság keleti csoportjának megnyerése után döntőt játszott Ajka csapatával, és büntetőkkel második helyet szerzett a megyei serdülő bajnokságban. A falu
lakossága minden második hétvégén megtöltötte az óvárdomb lejtőjét, és drukkolt kedvenceinek. Sőt az idegenbeli meccsekre is szép számmal kísérték el a Tihanyi
FC-t. Jelenleg a felnőtt csapat 98%-át tihanyi vagy tihanyi kötődésű fiatalemberek alkotják és a megyei 4. osztályban szerepel. 

A labdarúgás a legnépszerűbb sportág és ennek megfelelően ezt a sportot választók létszáma a legnagyobb a városban. Óvodás, iskolás, egyetemista, öreg fiúk, old
boys, és nem utolsó sorban a minőségi utánpótlás és a hozzá nélkülözhetetlen versenysport tág területén nők és férfiak egyaránt részt vesznek a falu sportjában. 
A sport a jelen kor társadalmában mind gazdaságilag, mind szociológiai szempontból egyre hangsúlyosabb szerepet tölt be. Gazdasági megközelítésből elsősorban a
sportrendezvények – ezzel párhuzamosan a versenysportok -, sportközpontok azok, amelyek kiemelt hangsúlyt kapnak, társadalmi megközelítésből azonban
szabadidősport mellett az utánpótlás nevelés az, amely kiemelt jelentőséggel bír. A sport – elsősorban a gyermekek számára – fontos értékeket képvisel, közvetít:
megtanít győzni, veszteni, csapatszellemben gondolkodni, megbecsülni az ellenfelet. Tehát a sport a mai korban már aktív része a mindennapi nevelésnek.

A sportszervezet célja és feladata:
az itt élő gyerekek sportolási lehetőségének a biztosítása,
a labdarúgás megszerettetése,
egészséges életmódra nevelés,
a sport által a fiatalok szocializációjában való részvétel,
a sport, mint a személyiségfejlődés egyik meghatározó területe, általa megismerik a gyerekek a társadalomban, vagy egy kisebb mikroközösségben elfogadott és
követendő normákat, értékeket.
Jelenünk

Jelen pillanatban Tihany Községnek aktív sportélet piacának legnagyobb szegmensét a Tihanyi FC birtokolja. Jelenleg a Tihany FC keretein belül működik utánpótlás
nevelés, versenysport és egyben szabadidősport. Jelenleg Bozsik U - 7, U - 9, U - 11, 15 fős ifjúsági keret, felnőtt. Az egyesület igazolt játékosainak a száma a korábbi
pályázathoz képest változott, jelenleg kb. 60 fő, ebből 25 felnőtt igazolt játékos (3 UP korú) és 35 utánpótláskorú igazolt játékos, hozzájuk csatlakozik még kb. 10-15
gyermek, akik igazolása májusban készül el.
A Tihanyi Fc. a Bozsik program keretein belül versenyezteti a következő csapatait a balatonfüredi alközpont tagjaként:

U – 7
U – 9
U – 11

Ezekben a korosztályokban kb. 23 fő rendelkezik igazolással és ők a Bozsik program keretein belül versenyeznek. 

Megvalósult a korábbi pályázati anyagban megjelölt egyik rövid távú célunk, miszerint ovi foci csoportok jöttek létre. Először kísérleti jelleggel, heti 1 alkalommal
tartottunk foglalkozásokat a gyermekeknek. 1 hónap után, mind edzői, mind szülői részről megfogalmazódott az igény, hogy legyen még egy ilyen foglalkozás. Örömmel
tapasztaltuk, hogy a gyerekek lelkesedése mellett a szülők lelkesedése is figyelemreméltó. Jelenleg heti két alkalommal tartunk az ovisoknak labdás koordinációt
fejlesztő, focit megszerettető foglalkozásokat. 

Bemutatkozás

A Tihanyi FC 1926-ban alakult, akkor még Tihanyi PSE néven. 1967-ban járási bajnokságot nyert ifjúsági csapatával. Az Tihanyi FC, a 90-es évek elején fennállásának
egyik legnagyobb sikerét érte el. A körzeti bajnokság megnyerésével jogot szerzett a Veszprém megyei bajnokság I. osztályában való indulásra. 1994-1995-ös megyei
serdülő bajnokság keleti csoportjának megnyerése után döntőt játszott Ajka csapatával, és büntetőkkel második helyet szerzett a megyei serdülő bajnokságban. A falu
lakossága minden második hétvégén megtöltötte az óvárdomb lejtőjét, és drukkolt kedvenceinek. Sőt az idegenbeli meccsekre is szép számmal kísérték el a Tihanyi
FC-t. Jelenleg a felnőtt csapat 98%-át tihanyi vagy tihanyi kötődésű fiatalemberek alkotják és a megyei 4. osztályban szerepel. 

A labdarúgás a legnépszerűbb sportág és ennek megfelelően ezt a sportot választók létszáma a legnagyobb a városban. Óvodás, iskolás, egyetemista, öreg fiúk, old
boys, és nem utolsó sorban a minőségi utánpótlás és a hozzá nélkülözhetetlen versenysport tág területén nők és férfiak egyaránt részt vesznek a falu sportjában. 
A sport a jelen kor társadalmában mind gazdaságilag, mind szociológiai szempontból egyre hangsúlyosabb szerepet tölt be. Gazdasági megközelítésből elsősorban a
sportrendezvények – ezzel párhuzamosan a versenysportok -, sportközpontok azok, amelyek kiemelt hangsúlyt kapnak, társadalmi megközelítésből azonban
szabadidősport mellett az utánpótlás nevelés az, amely kiemelt jelentőséggel bír. A sport – elsősorban a gyermekek számára – fontos értékeket képvisel, közvetít:
megtanít győzni, veszteni, csapatszellemben gondolkodni, megbecsülni az ellenfelet. Tehát a sport a mai korban már aktív része a mindennapi nevelésnek.

A sportszervezet célja és feladata:
az itt élő gyerekek sportolási lehetőségének a biztosítása,
a labdarúgás megszerettetése,
egészséges életmódra nevelés,
a sport által a fiatalok szocializációjában való részvétel,
a sport, mint a személyiségfejlődés egyik meghatározó területe, általa megismerik a gyerekek a társadalomban, vagy egy kisebb mikroközösségben elfogadott és
követendő normákat, értékeket.
Jelenünk

Jelen pillanatban Tihany Községnek aktív sportélet piacának legnagyobb szegmensét a Tihanyi FC birtokolja. Jelenleg a Tihany FC keretein belül működik utánpótlás
nevelés, versenysport és egyben szabadidősport. Jelenleg Bozsik U - 7, U - 9, U - 11, 15 fős ifjúsági keret, felnőtt. Az egyesület igazolt játékosainak a száma a korábbi
pályázathoz képest változott, jelenleg kb. 60 fő, ebből 25 felnőtt igazolt játékos (3 UP korú) és 35 utánpótláskorú igazolt játékos, hozzájuk csatlakozik még kb. 10-15
gyermek, akik igazolása májusban készül el.
A Tihanyi Fc. a Bozsik program keretein belül versenyezteti a következő csapatait a balatonfüredi alközpont tagjaként:

U – 7
U – 9
U – 11

Ezekben a korosztályokban kb. 23 fő rendelkezik igazolással és ők a Bozsik program keretein belül versenyeznek. 

Megvalósult a korábbi pályázati anyagban megjelölt egyik rövid távú célunk, miszerint ovi foci csoportok jöttek létre. Először kísérleti jelleggel, heti 1 alkalommal
tartottunk foglalkozásokat a gyermekeknek. 1 hónap után, mind edzői, mind szülői részről megfogalmazódott az igény, hogy legyen még egy ilyen foglalkozás. Örömmel
tapasztaltuk, hogy a gyerekek lelkesedése mellett a szülők lelkesedése is figyelemreméltó. Jelenleg heti két alkalommal tartunk az ovisoknak labdás koordinációt
fejlesztő, focit megszerettető foglalkozásokat. 
Az U – 9 – es, és U – 11 – es korosztályokban az iskolai tornatanár segítségével heti 3 foglalkozást tartunk. A téli időszakban a 9x20-as iskolai tornateremben tartottunk
edzéseket heti két alkalommal. Heti egy alkalommal tornatermet béreltünk Balatonfüreden, a Széchenyi szakiskolában. 

Elsődleges (rövidtávú) célok: 

iskolai diákok korosztályos foglalkoztatása, hogy növekedjen a bázis, amelynek elsődleges célja, hogy az egyesület a serdülő és majd később az ifjúsági csapatok
gerincét alkotó játékosokat kinevelje,
együttműködve a térség magasabb osztályban szereplő egyesületeivel (Veszprém, Balatonfüred) úgy, hogy a legtehetségesebb játékosainkat átirányítjuk hozzájuk,
abban a reményben, hogy náluk nagyobb a „kiugrási lehetőség”, 
sportpálya építése, 21*41 méteres aszfaltos kültéri pálya műfű borítással való ellátása (MLSZ pályaépítési program keretein belül),
utánpótlás tornák szervezése, pl.: Tihanyi Karácsony Kupa, 
1-2 éven belül serdülő csapat felállítása és versenyeztetése (U-13),
1-2 éven belül ifjúsági csapat felállítása és versenyeztetése (U-16),
a felnőtt csapat esetleges feljutása a megyei 3. osztályba, majd fokozatosan a fiatal tehetséges játékosok beépítésével, törekedni arra, hogy a megyei 3. osztályban
stabilan állja meg helyét a Tihany FC csapata, 

Közép és hosszú távú célok:

az utánpótlás bázis növelése, 
sportlétesítmény felújítása, az iskolai tornaterem jelen pillanatban 9*19 méteres, ennek bővítése 20*40-es méretűre.



Az U – 9 – es, és U – 11 – es korosztályokban az iskolai tornatanár segítségével heti 3 foglalkozást tartunk. A téli időszakban a 9x20-as iskolai tornateremben tartottunk
edzéseket heti két alkalommal. Heti egy alkalommal tornatermet béreltünk Balatonfüreden, a Széchenyi szakiskolában. 

Elsődleges (rövidtávú) célok: 

iskolai diákok korosztályos foglalkoztatása, hogy növekedjen a bázis, amelynek elsődleges célja, hogy az egyesület a serdülő és majd később az ifjúsági csapatok
gerincét alkotó játékosokat kinevelje,
együttműködve a térség magasabb osztályban szereplő egyesületeivel (Veszprém, Balatonfüred) úgy, hogy a legtehetségesebb játékosainkat átirányítjuk hozzájuk,
abban a reményben, hogy náluk nagyobb a „kiugrási lehetőség”, 
sportpálya építése, 21*41 méteres aszfaltos kültéri pálya műfű borítással való ellátása (MLSZ pályaépítési program keretein belül),
utánpótlás tornák szervezése, pl.: Tihanyi Karácsony Kupa, 
1-2 éven belül serdülő csapat felállítása és versenyeztetése (U-13),
1-2 éven belül ifjúsági csapat felállítása és versenyeztetése (U-16),
a felnőtt csapat esetleges feljutása a megyei 3. osztályba, majd fokozatosan a fiatal tehetséges játékosok beépítésével, törekedni arra, hogy a megyei 3. osztályban
stabilan állja meg helyét a Tihany FC csapata, 

Közép és hosszú távú célok:

az utánpótlás bázis növelése, 
sportlétesítmény felújítása, az iskolai tornaterem jelen pillanatban 9*19 méteres, ennek bővítése 20*40-es méretűre.
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1 607 467 Ft 0 Ft 178 607 Ft 1 770 000 Ft 1 786 075 Ft

3 Az egyes projektekre igényelt támogatások jogcímenkénti összege (azon jogcímeknél, melyekre nem pályázik, kérjük írjon 0-t!)

16 075 Ft

A 2013/14-as évadra vonatkozóan a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző
szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

1 607 467 Ft 16 075 Ft 178 607 Ft 1 786 075 Ft

A program teljes összevont költségvetése

10 000 Ft

Igazgatási szolgáltatás díjai

Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Tevékenységek megvalósításához
szükséges ráfordítás

Sportfejlesztési program
teljes értéke

Személyi jellegű ráfordítások összesen:
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

összesen:
Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának
támogatása összesen:
Általános képzéssel összefüggő feladatok
támogatása összesen:
Szakképzéssel összefüggő feladatok
támogatása összesen:

Összegzés:

Összesen:

Közreműködői díjak igénylése

 

                                                                                                                                                                                                        

Igényelt támogatás Közreműködői díj Önrész Összesen (Ft)

2013/14-es bajnoki évad

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

3. A jo gcíme ke t a társasági adó ró l é s  az  o sz talé kadó ró l s zó ló  1996 . é vi LXXXI. tö rvé ny 22/C. § -a tartalmazza. A tö rvé ny a kö ve tke ző  linke n e lé rhe tő : http://ne t.jo gtar.hu/jr/ge n/hje gy_do c.cgi?
do cid=99600081.TV

4. De  minimis  támo gatáské nt

5. Biz to nságte chnikai cé lú infras truktúra fe jle sz té s re

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.TV


Utánpótlás-nevelésben résztvevő csapatok száma
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

2013/14-es bajnoki évad

Tehetségbónusz táblázat (Ide kérjük felsorolni azt a max.4 játékost, akit felsőbb osztályba igazoltak át.)

Ügyiratszám : be/SFP-3036/2013

Korosztály Csapatok száma Ebből NB I kötelező UP Ebből NB II. kötelező UP

U19

U18

U17

U16

U15

U14

U13-12

U11

U9

U7

Versenyző neve Versenyengedélyének száma Átvevő sportszervezet neve Átvevő sportszervezet adószáma Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya

11. A Re nde le t 2. §  (1) 11. po ntja s ze rint



Ügyiratszám : be/SFP-3036/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)

bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése

alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Tihany  (helység), 2013  (év) 04  (hó) 29  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFP-3036/2013

Alulírott  Horváth Béla, mint  a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől
további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett
köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon
elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a
támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt
köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a
jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre
bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a
támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint
vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is
beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló
körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a
jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául
szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását
(jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes
írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz
beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar
Állam részére megfizetem,

c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe
helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú
(különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon   feltüntetett mértékben ingyenesen vagy
kedvezményes áron biztosítom.

d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló
ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,  

e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának
előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt
pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás,
felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes
elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi
ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás
felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Tihany  (helység), 2013  (év) 04  (hó) 29  (nap) 



___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.



 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).

 Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől,
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).

 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)

(10 000 Ft)  Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.

 Egyéb dokumentumok

Kelt: Tihany  (helység), 2013  (év) 04  (hó) 29  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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