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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Tizenhárom Football Club

A kérelmező szervezet rövidített neve:
2

Gazdálkodási formakód:

3

Tagsági azonosítószám

A kérelmező jogállása :

Tizenhárom Football Club
Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

521

Nem jogosult

3453
Amatőr

Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Utánpótlás típusa:

- nincs Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Bozsik program

Férﬁ futsal csapat bajnoki osztálya:

- nincs -

- nincs -

Adószám:

1 8 2 2 1 4 1 7 - 1 - 4 1

Bankszámlaszám:

1 0 9 1 8 0 0 1 - 0 0 0 0 0 1 2 1 - 5 5 2 2 0 0 0 8

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

(helység)

1 1 3 4
(házszám)

Angyalföldi

Budapest
5/b

(út, utca)

06-70-615-6244

www.pueblafocisuli.eoldal.hu
Telefon:

Honlap:

A levelezési cím eltér a székhely címétől
A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

(helység)

1 2 0 3
(házszám)

Baross

Budapest
5/a

(út, utca)
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Babulják Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök
E-mail cím: babuljak.zoltan@gmail.com

06-70-615-6244
Mobiltelefonszám:
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Egressy Gábor
E-mail cím: egressyg@cefam.hu

06-30-689-3888
Mobiltelefonszám:
Sportszervezet alapításának időpontja:

2011-07-19

A kérelmező szervezet milyen kapcsolat ban/együt t működésben van más sport szervezet t el, az öt lát vány-csapat sport t erület én működő
közhasznú alapít vánnyal, vagy okt at ási int ézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújt ani
Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jó váhagyás t vé gz ő s z e rve z e t tö lti ki!
2. Kft e s e té n: 113, Rt. e s e té n: 114, s po rte gye s üle t e s e té n: 521, kö z te s tüle t e s e té n: 549 , alapítvány e s e té n: 56 9 , S po rtis ko la e s e té n: 0 0 0 , D S E 0 0 1
3. S po rts z e rve z e t e s e té n MLS Z tags ági az o no s ító , s po rtis ko la e s e té n pe dig NS I az o no s ító .
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Tárgyi eszköz beruházások/f elújít ások : (Az épít ési beruházással, f elújít ással járó, sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz
beruházás/f elújít ás kérelmet az alábbiakban részlet ezni szükséges!)
Támogatási
időszak

9

Eszköz
jellege

10

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

T.i.

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Üzembe helyezés tervezett
időpontja

Összegzés:

0 Ft
Tervezet t sport célú, nem ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházások, f elújít ások – az épít ési beruházással, f elújít ással járó,
sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházás/f elújít ás kivét elével – ért éke számít ot t alakulása a 2014/15-ös időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

2014/15

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

Egyéb, beruházással, f elújít ással nem érint et t , a sport szervezet ált al használt ingat lanok bemut at ása
Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

3

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)

Helyrajzi
szám

Mérete Használat
jogcíme

1

Bérleti díj
I.v. Ft/óra

2

I.v. M.j.
h.

1. I.v. Igé nybe vé te l (ó ra / hó )
2. I.v. h. Igé nybe ve tt hó napo k s z áma
3. Kic s i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kic s i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő c s . - Edz ő c s arno k
7. Az o n be s z e rz é s e ke t, ame lye ke t a jo gs z abály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls z ámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.
8. A Re nde le t 2. § (1) 9 . po nt s z e rint
9 . IB: Ingatlanho z kapc s o ló dó be ruház ás , IF: ingatlanho z kapc s o ló dó fe lújítás , TEB: ne m ingatlanho z kapc s o ló dó tárgyi e s z kö z be ruház ás , ide ne m é rtve a s po rts z e re ke t, TEF: ne m ingatlanho z kapc s o ló dó
tárgyi e s z kö z fe lújítás
10 . Társ as ági adó ró l é s az o s z talé kadó ró l s z ó ló 19 9 6 . é vi LXXXI tv. 22/C § (4) e a) e b) é s e c ) po ntja s z e rint
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A pályázó sport f ejleszt ési programja:
TIZENHÁROM FUTBALL CLUB (PUEBLA FOCISULI)
Előzmények:
Az egyesület megalakulása igen sok munkával, kitartással és odaadással járt, de végül 2011 nyarán sikerült hivatalosan is egyesületi tagságot szereznünk
Magyarországon. Az alapötlet és játékosok (gyermekek) toborzása onnan jött, hogy az egyik pesterzsébeti óvodában elkezdtünk gyermekeknek focis foglalkozásokat
tartani. Ez a népszerű sportág hamarosan szinte minden gyermeket érintett az intézményen belül és jött az ötlet, hogy talán tovább is léphetünk egy egyesület
megalakításával.
Megalakulás:
Kezdetben 8-10 gyermekkel megkezdődtek a mindennapi egyesületi edzések. 2012-ben nyári tábort szerveztünk 5 héten keresztül, melynek eredményeképpen 25-30ra emelkedett a játékosok száma. Ez a létszám lehetővé tette, hogy 2012-2013-as szezonban minden korosztályban indítsunk egy csapatot az egyesület színeiben. U7, U-8, U-9, U-10 és U-11 korosztályban. A 2013-2014-es szezonban is részt veszünk az országos OTP Bozsik programban, köszönhetően a folyamatos
létszámbővülésnek. Mára elértük a 35-40 fős létszámot és mivel kinőttük magunkat, így a kellemes problémákkal kell majd a jövőben megküzdenünk, hogy hol és milyen
csoportokra bontva tartjuk a foglalkozásokat.
A magas létszám mellett törekszünk a minőségi foglalkozások megtartására, melyet egy UEFA B végzettségű szakemberre bíztuk. Az eredmények önmagukért
beszélnek, mert a tornákon folyamatosan jól szerepelnek csapataink, sőt nemrég egy nemzetközi tornán az U-8-as korosztály ezüstérmet szerzett, mely az egyesület
történetében egyedülálló a mai napig. Reméljük lesz folytatása.
Ehhez azonban szükséges a háttértámogatás, mind anyagilag és eszközökben egyaránt. A tagdíj bevételek mellett igazából az egyesületnek nincs bevételi forrása és
ezen szeretnénk változtatni a jövőben. A kiadásaink mivel egyre jobban növekszünk, folyamatosan nőnek és ez szükségessé teszi a szponzorok bevonását.
Céljaink:
Hosszabb távú célunk hogy az utánpótlás csapatainkat a U-21-es korosztályig, mint önálló utánpótlás nevelő egyesület felépítsük. Ehhez elsősorban alulról van
létszámépítési lehetőség óvodás kortól, hiszen eddig is ezt a stratégiát követve építkezett az egyesület. A rövidebb távú céljaink között szerepel elsősorban az
eszközök fejlesztése, saját pálya bérlése, melynek előszerződései hamarosan megköttetnek. 2014-2015-ös szezont kibővítjük az U-12-es korosztály indításával, ezzel
is megerősítve, hogy a fejlődésünk és bővülésünk jó úton jár.
TIZENHÁROM FUTBALL CLUB (PUEBLA FOCISULI)
Előzmények:
Az egyesület megalakulása igen sok munkával, kitartással és odaadással járt, de végül 2011 nyarán sikerült hivatalosan is egyesületi tagságot szereznünk
Magyarországon. Az alapötlet és játékosok (gyermekek) toborzása onnan jött, hogy az egyik pesterzsébeti óvodában elkezdtünk gyermekeknek focis foglalkozásokat
tartani. Ez a népszerű sportág hamarosan szinte minden gyermeket érintett az intézményen belül és jött az ötlet, hogy talán tovább is léphetünk egy egyesület
megalakításával.
Megalakulás:
Kezdetben 8-10 gyermekkel megkezdődtek a mindennapi egyesületi edzések. 2012-ben nyári tábort szerveztünk 5 héten keresztül, melynek eredményeképpen 25-30ra emelkedett a játékosok száma. Ez a létszám lehetővé tette, hogy 2012-2013-as szezonban minden korosztályban indítsunk egy csapatot az egyesület színeiben. U7, U-8, U-9, U-10 és U-11 korosztályban. A 2013-2014-es szezonban is részt veszünk az országos OTP Bozsik programban, köszönhetően a folyamatos
létszámbővülésnek. Mára elértük a 35-40 fős létszámot és mivel kinőttük magunkat, így a kellemes problémákkal kell majd a jövőben megküzdenünk, hogy hol és milyen
csoportokra bontva tartjuk a foglalkozásokat.
A magas létszám mellett törekszünk a minőségi foglalkozások megtartására, melyet egy UEFA B végzettségű szakemberre bíztuk. Az eredmények önmagukért
beszélnek, mert a tornákon folyamatosan jól szerepelnek csapataink, sőt nemrég egy nemzetközi tornán az U-8-as korosztály ezüstérmet szerzett, mely az egyesület
történetében egyedülálló a mai napig. Reméljük lesz folytatása.
Ehhez azonban szükséges a háttértámogatás, mind anyagilag és eszközökben egyaránt. A tagdíj bevételek mellett igazából az egyesületnek nincs bevételi forrása és
ezen szeretnénk változtatni a jövőben. A kiadásaink mivel egyre jobban növekszünk, folyamatosan nőnek és ez szükségessé teszi a szponzorok bevonását.
Céljaink:
Hosszabb távú célunk hogy az utánpótlás csapatainkat a U-21-es korosztályig, mint önálló utánpótlás nevelő egyesület felépítsük. Ehhez elsősorban alulról van
létszámépítési lehetőség óvodás kortól, hiszen eddig is ezt a stratégiát követve építkezett az egyesület. A rövidebb távú céljaink között szerepel elsősorban az
eszközök fejlesztése, saját pálya bérlése, melynek előszerződései hamarosan megköttetnek. 2014-2015-ös szezont kibővítjük az U-12-es korosztály indításával, ezzel
is megerősítve, hogy a fejlődésünk és bővülésünk jó úton jár.
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Az egyes projekt ekre igényelt t ámogat ások jogcímenként i összege (azon jogcímeknél, melyekre nem pályázik, kérjük írjon 0-t !)

Jogcímek

Támogatás

Közreműködői díj Önrész

Tevékenységek megvalósításához
szükséges ráfordítás

Sportfejlesztési program
teljes értéke

406 091 Ft

8 121 Ft

406 091 Ft

800 000 Ft

812 182 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának
támogatása összesen:

1 572 456 Ft

31 449 Ft

174 717 Ft

1 700 000 Ft

1 747 174 Ft

Általános képzéssel összefüggő feladatok
támogatása összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakképzéssel összefüggő feladatok
támogatása összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 978 547 Ft

39 570 Ft

580 808 Ft

2 500 000 Ft

2 559 356 Ft

Személyi jellegű ráfordítások összesen:

Összegzés:
Összesen:
Közreműködői díjak igénylése

A 2014/2015-ös évadra vonat kozóan a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosít ása alapján a sport polit ikáért f elelős miniszt érium ellenőrző
szervezet részére köt elezően f ordít andó összeg:

19 785 Ft
A program t eljes összevont költ ségvet ése

2013/14-es bajnoki évad

Igényelt támogatás

Közreműködői díj

Önrész

Összesen (Ft)

1 978 547 Ft

59 355 Ft

580 808 Ft

2 559 355 Ft

Igazgat ási szolgált at ás díjai

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

20 000 Ft

3. A jo gc íme ke t a társ as ági adó ró l é s az o s z talé kadó ró l s z ó ló 19 9 6 . é vi LXXXI. tö rvé ny 22/C. § -a tartalmaz z a. A tö rvé ny a kö ve tke z ő linke n e lé rhe tő : http://ne t.jo gtar.hu/jr/ge n/hje gy_do c .c gi?
do c id=9 9 6 0 0 0 81.TV
4. D e minimis támo gatás ké nt
5. Biz to ns ágte c hnikai c é lú infras truktúra fe jle s z té s re
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Ut ánpót lás-nevelésben igazolt csapat ok

2014/15-es bajnoki évad
Korosztály Csapat neve

Csapat szintje 2013/14

Vállalt csapatszám (csak új
esetén) 2014/15

Csapat szintje 2014/15

U11

Tizenhárom Futball Club

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U9

Tizenhárom Futball Club

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U9

Tizenhárom Futball Club

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U7

Tizenhárom Futball Club

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U7

Tizenhárom Futball Club

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapat ok
Korosztály Csapat neve

Csapat szintje 2013/14

U13

Vállalt csapatszám (csak új
esetén) 2014/15

Csapat szintje 2014/15

Megjegyzé
s

Bozsik egyesületi

1

2014/15-es bajnoki évad női és f ut sal csapat ai
Szakosztály Korosztály Csapat neve

Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és f ut sal csapat ok
Szakosztály Korosztály Csapat neve

Csapat szintje
2013/14

Tehet ségbónusz t áblázat
Versenyengedély szám

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja
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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: Budapest

(helység), 2014 (év) 04

(hó) 30

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Alulírot t Babulják Zolt án, 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
írásbe li 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.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú
csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2014/15-ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a
2014/15-ös bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre
jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a
valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az
elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és
folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor
ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
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Ügyiratszám : be/SFP-7266/2014/MLSZ
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)
(20 000 Ft)

Igazgatási szolgáltatási díj beﬁzetését igazoló bizonylat.

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

Kelt: Budapest

(helység), 2014 (év) 04

(hó) 30

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Csat olt f ájlok
1e0b08881398845494.jpg 567,31 kb 2014-04-30 b9e764bd5e82a4c13c13e5d65c89e98d184903f5663f372dbc19bebf544fa4ed
b2ccef2a1398669512.pdf 317,05 kb 2014-04-28 35637c3a203af933190c086278df99ece8d6174846a19f6bd58c7dcf34cc067c
a3afa1b91398845637.pdf 63,50 kb 2014-04-30 625131d2739d623cd915ea045d95631fb3fbf3e26be017f14fcc655d0eb813bb
8629b1d71398669524.pdf 315,73 kb 2014-04-28 a770a70bea34d15ca8a60f80e63f32c42e87bcc5cfd7662fcd250d2a6146119b

