PALYAZATI ADATLAP
Tamogatisi kerelem benyujtisa civil szervezetek reszere 2020 evre
Budaors Varos Onkormanyzatihoz- miikodesi koltsegekre
Civil szervezet neve: Budai Fitness Suli K0zhasznu Sportegyesulet
Szekhelye: 2040 Holdfeny u.1 .
Bir6sagi nyilvantartasi szama: TE 5195
Elerhetosegek: telefonszam: +36-709479914

e-mail cim: bfsefJtness@gmail.com
Vezetojenek/alairasra jogosult kepviselojenek neve: Budai Laszl6ne

A civil szervezet bankszamlaszama: 11718000-20445276
Ad6szama: 18721711-1-13

Civil szervezet tevekenysege roviden:
Egyesuletonk 2008-ban alakult, 2020 marciusaig 140 tagunk volt 4-25 evesek . Tanc,
fitness, es tenisz szakosztalyaink vannak. 2018-ban k0zhasznu statuszunk lett. A tanc
fitness szakosztalyaink akrobatika Rg gimnasztikai elemekre epulo oktatasi m6dszerrel a
fiatalok eletkori sajatossagainak figyelembevetelevel epiti tel az 6vodasokt61 indulva 18
eves korig. Az edzesm6dszerek mellet eletm6d, etkezes tanacs adassal keszitjuk fel oket.
Utanp6tlas koru tagjaink heti 2-5 edzesen vesznek reszt, edzeseink helyszinei: ABS Sport
Centrum, Baross utcai Sportterem.
Civil szervezet 2020. evi megval6sult programjai/ tevekenysege:
2020. marciusat61 atalltunk az online edzesekre, melyeket majus elejeig folytattunk. A nyari
h6napokban napkozis edzotabort szerveztunk kozel 200 fo reszvetelevel.
Civil szervezet 2020.evi tervezett, megval6sitasra var6 programjai/ tevekenysege:
2020 szeptemberetol az adott jarvanyugyi helyzethez alkalmazkodva beindultak
edzeseink. Okt6ber h6napban tervezzuk a Super Fitness Show Orszagos Verseny
lebonyolitasat Online rendszerben. Az eddigi informaci6ink szerint sikeresen le tudnank
bonyolitani a rendezvenyt.

Mukodesi koltsegek teteles felsorolasa, melyekre tamogatast igenyel:

(pl: banki koltseg, konyveloi dij, irodaszer, nyomtatwiny, telefon, internet, berleti dij, nevezesi
dij, tagdij, postakoltseg, stb...)
Megnevezes:

Banki koltsegek
Konyveloi dijak
lrodaszer,nyomtatvany

Osszeg (Ft)

Megnevezes:

36.000 ft
140.000ft
60.000ft

tgenyelt onkorrnanyzati tamogatas osszesen: 160.000 Ft
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Osszeg: ( Ft.)

Nyilatkozat .
A 368/2011. (Xll.31.) Korm. rendelet 75.§ 2 pontja alapjan
Alulirott palyaz6 az alabbiak szerint nyilatkozom arrol, hogy
1.
a tamogatasi igenyben/ palyazatban foglalt adatok, infonnaci6k es dokumentumok teljeskOrOek, vaI6diak,
hitelesek.
2.
a civil szervezet nem all joger6s vegzessel elrendelt vegelszamolas, felszamolas alatt, ellene jogerc3s
vegzessel elrendelt csOdeljaras vagy egyeb, a megszOntetesere iranyul6, jogszabalyban meghatarozott eljaras nines
folyamatban.
4. kOltsegvetesi tamogatas tekinteteben ad6Ievonasi joggal nem rendelkezem 5.
megfelelek az Aht. 50.§-aban meghatarozott kOVetelmenyeknek.
,
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NYILATKOZAT
a kiizpenzekbol nyujtott tamogatasok atlathat6sagarol sz616 2007. evi CLXXXI. tiirveny
szerinti iisszeferhetetlenseg, illetve erintettseg fennallasarol, vagy hianyar61

A Palyaz6 neve: Budai Fitness Suli Sportegyesillet
Termeszetes szemely lakcime:
Szilletesi helye, ideje:
Gazdasagi tarsasag eseten szekhelye:
Cegjegyzekszama:
Ad6szama:
Kepviselojenek neve:
Egyeb szervezet eseten szekhelye: 2040 Holdfeny u. l.
Kepviselojenek neve: Budai Laszl6ne
Nyilvantartasba veteli okirat szama: TE 5195
Nyilvantartasba vevo szerv megnevezese: Buda Komyeki Torvenyszek

Kijelentem, hogy szemelyemmel, illetve a palyaz6kent megjelolt szervezettel szemben a kozpenzekbol nyujtott tamogatasok atlathat6sagar6l sz616 2007. evi CLXXXI. tiirveny (Knyt.)
- 6. § (1) bekezdese szerinti iisszeferhetetlenseg
1. nem all fenn vagy
2. fennall az ... pont alapjan
- 8. § (1) bekezdese szerinti erintettseg
1. nem all fenn vagy
2. fennall az .•• pont alapjan

Az iisszeferhetetlenseg vagy az erintettseg alapjaul szolgal6 kiiriilmeny Ieirasa:

···································································································· ···········
······································································································· ········
···············································································································
Kijelentem, hogy az iisszeferhetetlenseg megsziintetesere az alabbiak szerint intezkedtem:

··························· ················································································ ····
······································································································ ·········
···············································································································
Kijelentem, hogy az erintettseg kiizzetetelet kiiliin urlap csatolasaval kezdemenyeztem.
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