
Támogatási kérelem sportra és testnevelésre 

1. Információk a kérvényezőről 

Kérelmező megnevezése / sportág 

A kérvény a következőkre vonatkozik: 

* Egész éves kiadások * Egyszeri rendezvény 

* A Komáromi Városi Hivatal regisztrált partnere  *  A Komáromi Városi Hivatal nem regisztrált 

partnere 

2. A klub tagjainak száma és a regisztrált játékosok száma a kérelem beadásának napján 

A klub, illetve egyesület tagjainak száma 

Regisztrált sportolók száma az összes ifjúsági kategóriában 

Regisztrált felnőtt sportolók száma 

A klub összes regisztrált sportolójának száma 

Regisztrált sportolók száma a Szlovák Köztársaságban (adatok az országos szövetségtől) 

3. A klub sportolóinak legjobb eredménye a kérelem beadásának évében 

A verseny megnevezése 

A verseny befejezésének időpontja 

Csapat megnevezése, sportoló neve 

Helyezés 

4. A klub válogatott sportolói a legutóbbi szezonban 

A sportoló vezetékneve és keresztneve 

A sportoló korosztálya 

5. A kért támogatás ismertetése 

A támogatás felhasználásának célja 

Minden olyan tevékenység felsorolása, amelyre támogatásra van szüksége Komárom várostól 

6. A költségek fedezésére kért támogatás 

 Kiadások Költségvetés (EUR) Kért támogatás 
összege (EUR) 

% 

610  Bérek, fizetések, szolgálati 
bevételek 

   

     

631 Utazási költségtérítés    

632 Energia, víz, 
kommunikáció 

   

633 Anyagköltség    

634 Közlekedési költségek    



635 Rutinszerű karbantartás    

636 Bérleti díj    

637 Szolgáltatások    

 „630-as“ csoport összesen    

650 Kiadások összesen    

 

 

Bevételek  Költségvetés (EUR) 

Tagdíjakból  

Támogatóktól, szponzoroktól  

Jegyeladásból   

Támogatás Komárom várostól  

Támogatás más szubjektumoktól  

  

A kérvényező saját forrásai  

Egyéb források  

Bevételek összesen  

  

Gazdálkodás tervezett eredménye  

 

Becsületbeli nyilatkozat 

Alulírott ….  

Becsületemre hivatkozva kijelentem, hogy a támogatási kérvényben megadott összes adat teljes, 

valós és helyes, a kérvényező nyilvántartási adatai helyesek és változatlanok. Nem hallgattam el 

semmilyen olyan tényt, amely befolyásolná a kérelem értékelését. 

- Tudatában állok, hogy a kérvényben és a csatolt dokumentumokban megadott hamis vagy nem 

teljes adatok esetén a kérvényező elveszíti jogosultságát a pénzügyi támogatásra. 

- Tudatában állok, hogy a kérvényben és a csatolt dokumentumokban megadott hamis vagy nem 

teljes adatok esetén köteles vagyok visszaadni a jogtalanul kifizetett pénzügyi támogatás összegét. 

- Tudatában állok, hogy Komárom város sport területén regisztrált partnerei számára a támogatás 

odaítélésének egyik feltétele, a „Partnerek nyilvántartása a sport területén“ dokumentumban 

szereplő, klubbal kapcsolatos adatok folyamatos frissítése, miközben ezen kötelesség 

elmulasztása kizárja a kérvényt (kérvényezőt) a következő naptári évben. 

- Tudatában állok, hogy ha Komárom város ellenőrzi az adatok helyességét, illetve a támogatás 

felhasználását, köteles vagyok rendelkezésre bocsátani az ellenőrzés lefolytatásához szükséges 

dokumentumokat. 

Beleegyezem a kérvényben és a „Partnerek nyilvántartása a sport területén“ dokumentumban 

megadott személyes adatok feldolgozásába a támogatás odaítélése, illetve a támogatás 

felhasználásának ellenőrzése kapcsán. 



A kérvényező becsületbeli nyilatkozata 

Becsületemre hivatkozva kijelentem, hogy a fent említett szubjektummal szemben (kérvényező 

megnevezése) a támogatási kérelem benyújtásának napjáig nem indult csődeljárás, felszámolás, 

nem javasolták vele szemben csődeljárás megindítását, és nem volt elutasítva a kereset vagyon 

hiányának okából sem, egyúttal nincsenek tartozásai az állammal, az adóhivatallal, a szociális 

biztosítóval, az egészségügyi biztosítókkal szemben, nem folyik vele szemben végrehajtási eljárás 

(pzn § 4/5/f), és az állammal, megyei önkormányzatokkal, községekkel, városokkal és 

városrészekkel szembeni kötelezettségei rendezve vannak. 

Minden kérvényben szereplő adat teljes, valós és helyes. Tudatában állok mindazon 

jogkövetkezményeknek, amelyek együtt járnának azzal, ha a becsületbeli nyilatkozat tényei nem 

felelnének meg a valóságnak, az esetleges büntetőjogi következményeknek a Tt. 300/2003. sz. 

törvény alapján. 

Komárom, ..................................... 

A kérvényező aláírása és pecsétje 


