
ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

LII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM 

2017. JÚLIUS 26. 

Z   E   N   T   A 



Zenta  község területén  a  sport terén  a  polgárok  szükségletei  és  érdekei  kiegészítésére  a 
programok  jóváhagyásáról és  finanszírozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 5/2017. sz.) 2. szakasza, valamint  Zenta  községben a  sport terén  a  programok  
finanszírozásának és társfinanszírozásának az ismérveiről és  jóváhagyásuk  módjáról szóló 
szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja,  10/2017. sz.) 2., 3. és 8. szakasza,  a 2017-es 
évben   Zenta  község területén  a sportszervezetek  éves  munkaprogramjai és  külön 
programjai benyújtására  a  nyilvános  felhívás alapján,  amely kelt 2017.06.05-én, valamint   
Zenta  községben  a  sport terén az éves  és  külön programok értékelésében illetékes szakmai 
bizottság  javaslata alapján, Zenta község Községi Tanácsa  2017. július 26-án meghozta az 
alábbi  

H A T  Á R O Z A T O T 

I. Jóváhagyjuk a programokat  / projektumokat, amelyekre  Zenta község 2017-es  
évi  költségvetéséből  ítélünk oda  eszközöket   a  lefolytatott nyilvános felhívás   
szerinti programok  benyújtására  a  programok finanszírozására / 
társfinanszírozására,  száma 66-11/2017-III,  amely  2017.06.05-én jelent  meg 
Zenta  község hivatalos honlapján.  

1. Az éves program  - 1, 4, 6 programra / projektumra a  jelentkezést  a  Herkules
Birkózó Klub Felsőhegy sportegyesület nyújtotta  be,  a  jóváhagyott eszközök teljes
összege  267,526,00 dinár.

2. Az éves program – 3, 4, 6  programra / projektumra  a  jelentkezését a Zentai
Birkózó Klub – Zenta sportegyesület nyújtotta be,  a  jóváhagyott eszközök teljes
összege  1,105,127.90 dinár.

3. Az éves program  - 1 programra / projektumra  a Kevi Labdarúgó Klub – Kevi
sportszervezet  nyújtotta  be  a  jelentkezését,  a jóváhagyott eszközök teljes  összege
50,000,00 dinár.

4. Az éves program – 3, 4, 6 programra / projektumra a jelentkezését  a Zentai
Atlétikai Klub – Zenta  sportszervezet  nyújtotta  be, a jóváhagyott eszközök teljes
összege  968,251.24  dinár.

5. Az éves program  - 3, 4, 6 programra / projektumra  a  jelentkezését a Zentai
Vízipóló Klub – Zenta sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes
összege  904,861.53 dinár.

6. Az éves program – 3,4,6 programra / projektumra  a  jelentkezését a  Zentai Sakk
Klub-Zenta sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  összege
880,349.82  dinár.

7. Az éves program – 4,6 programra / projektumra a jelentkezését  a Zentai Röplabda
Klub – Zenta sportegyesület nyújtotta be a jóváhagyott eszközök teljes  összege
171,667.50 dinár.
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8.  Az éves program – 4,6 programra / projektumra  a jelentkezését Zenta  

Sporthorgászainak Egyesülete – Zenta sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott 
eszközök teljes  összege  127,107.00 dinár.  

 
9. Az éves programra – 4,6 programra / projektumra a jelentkezését  a Zentai Titán 

Body Building Klub sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  
összege  110,159.40 dinár.  
 

10. Az éves programra – 4,6 programra / projektumra  a jelentkezését a Zenta 1903 
Tenisz Klub – Zenta sportegyesület  nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  
összege  208,923.00 dinár.  
 

11. Az éves programra – 4,6 programra / projektumra a jelentkezését  a  Zentai Teke 
Klub – Zenta sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  összege  
199,061.00 dinár.  
 

12. Az éves programra – 1, 3, 4, 6 programra / projektumra  a jelentkezését  a 
Tiszavirág Kajak és Rekreációs Klub Zenta – Zenta sportegyesület nyújtotta be, a 
jóváhagyott eszközök teljes  összege  1,248,519.28 dinár.  
 

13. Az éves programra – 1 programra / projektumra a jelentkezését  a  Keretek Helyi 
Közösség – Zenta sportegyesület  nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  összege  
20 000,00  dinár.  
 

14. Az éves programra – 1 programra / projektumra  a jelentkezését  a Zentai Arcus 
Íjász Klub – Zenta sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  
összege  50,000,00 dinár.  
 

15. Az éves programra – ,4,6 programra / projektumra a jelentkezését a Flamengó 
Táncklub – Zenta sportegyesület  nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  
összege  0,00 dinár.  
 

16. Az éves programra – 1,4,6 programra / projektumra a jelentkezését a Munkás Sakk 
Klub – Tornyos sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  összege  
182,901.50 dinár.  

 
17. Az éves programra – 3,4,6 programra / projektumra a jelentkezését  a Zentai 

Asztalitenisz Klub sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  
összege  1,082,988.78 dinár.  
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18. Az éves programra – 4,6 programra / projektumra a jelentkezését a  Linea 
Gimnasztikai Klub sportegyesület nyújtotta  be, a jóváhagyott eszközök teljes  
összege  262,980.00 dinár.  

 
19. Az éves programra – 1   programra / projektumra  a jelentkezését  a Felsőhegyi 

Olvasókör sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  összege  
10,000.00 dinár.  
 

20. Az  éves programra – 4,6 programra / projektumra  a jelentkezését  a Basket star 
Kosárlabda Klub – Zenta  sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  
összege 134,185.00 dinár.  
 

21. Az éves programra – 4,6 programra / projektumra a jelentkezését  a Zentai Budo 
Klub – Zenta sportegyesület  nyújtotta be,  a jóváhagyott eszközök teljes  összege  
801,918.60 dinár.  
 

22. Az éves programra – 1 programra / projektumra a jelentkezését a Kung Fu Wu Shu 
Klub – Zenta sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  összege  
50,000.00 dinár.  
 

23. Az éves programra – 4, 6 programra / projektumra a jelentkezését  a Queen  Céllövő 
Klub – Zenta  sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  összege  
123,308.40 dinár.  
 

24. Az éves programra – 3,4,6 programra / projektumra a jelentkezését  a Zentai Úszó 
Klub  sportegyesület nyújtotta be,  a jóváhagyott eszközök teljes  összege  
1,005,467.98 dinár.  

 
25. Az éves programra – 4, 6 programra / projektumra  a jelentkezését  a Zentai 

Labdarúgó Klub sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  összege  
859,565.88 dinár.  
 

26. Az éves programra – 1,4,6 programra / projektumra a jelentkezését a Tornyosi 
Labdarúgó Klub – Tornyos sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök 
teljes  összege  225,157.00 dinár.  
 

27. Az éves programra  - 4,6 programra / projektumra a jelentkezését  a Felsőhegyi 
Sakk Klub – Felsőhegy spotegyesület nyújtotta be,  a jóváhagyott eszközök teljes  
összege  108,114.00 dinár.  
 

28. Az éves programra – 5 programra  / projektumra a jelentkezését a Zenta Község   
Testnevelő- és  Sportpedagógusainak  az Egyesülete  sportegyesület nyújtotta be, a 
jóváhagyott eszközök teljes  összege  300.000.00 dinár.  
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29. Az éves programra – 4,6 programra / projektumra  a jelentkezését   a  Plavi koš 
Kosárlabda Klub sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  összege  
128,088.51 dinár.  

 
30. Az éves programra – 1 programra / projektumra a jelentkezését  a  Zenta község  

Sport Mindenkinek Egyesület  sportegyesület  nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök 
teljes  összege  170,000.00 dinár.  

 
31. Az éves programra- 1,4,6 programra / projektumra  a  jelentkezést  a  Zentai  

Kézilabda Klub – Zenta  sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  
összege  913,770.68 dinár.  

 
32. Az éves programra – 1,2,8,11 programra / projektumra a jelentkezését  Zenta 

Község Sportszövetsége  sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  
összege  6 700 000,00 dinár.  
 

II. A jóváhagyott programok benyújtóival Zenta község polgármestere  szerződést köt a 
program megvalósításáról.  
 
III. A jóváhagyott program  benyújtója köteles a program megvalósításáról szóló szerződés 
megkötése előtt összehangolni a  pénzügyi program tervét és a  megvalósítás tervét  a  
programaktivitásokat  illetően  az odaítélt  eszközök  mértékével  és  a  program  
megvalósítására  a  jóváhagyott  aktivitásokkal, illetve  a javasolt  program módosítását,  
összehangolva  a  jóváhagyott  eszközök mértékével.  
 

I n d o k l á s  
 

Zenta Község Képviselő-testülete  2017. március 15-én meghozta Zenta  község területén  a  
sport terén  a  polgárok  szükségletei  és  érdekei  kiegészítésére  a  programok  
jóváhagyásáról és  finanszírozásáról szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2017. 
sz.). A rendelet  2. szakaszának 4.  bekezdésével meghatalmazza Zenta község Községi 
Tanácsát, hogy külön szabályzatok meghozatalával közelebbről rendezze  az éves és  külön 
programok feltételeit, ismérveit  és  a  jóváhagyásuk módját,  a  sportszervezetek 
kategorizálásának  módját,  és a rendelet  20. szakaszával, hogy hozza  meg  a  határozatot  a  
sportszervezetek programjai jóváhagyásáról és  azok megvalósítására  az eszközök 
odaítéléséről.  A Községi Tanács a  meghatalmazás alapján 2017.06.02-án  meghozta  Zenta  
községben a  sport terén  a  programok  finanszírozásának és társfinanszírozásának az 
ismérveiről és  jóváhagyásuk  módjáról szóló szabályzatot (Zenta Község Hivatalos Lapja,  
10/2017. sz.).  
 
A nyilvános  felhívás  alapján  Zenta község területén  a  2017-es  évben  a  sportszervezetek 
éves   munkaprogramjai és  külön programjai benyújtására, amely 2017.06.05-én lett 
közzétéve és  Zenta  községben  a  sport terén az éves  és  külön programok értékelésében 
illetékes szakmai  bizottság  javaslata  alapján Zenta  község Községi Tanácsa  meghozta  a  
rendelkező rész szerinti határozatot.  
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: 
A jelen határozat végleges  

Ceglédi Rudolf okl,  építőmérnök s. k.  
Zenta község Községi Tanácsának  az elnöke 
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A sportról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 10/2016. sz.) 137. és  138. szakasza, 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza  1. 
bekezdésének 7. pontja, valamint Zenta  község területén  a  sport terén  a  polgárok 
szükségletei  és  érdekei  kiegészítésére  a  programok  jóváhagyásáról és  finanszírozásáról 
szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2017. sz.) 2. szakasza alapján Zenta község 
Községi Tanácsa  a  2017. 07. 26-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

S Z A B Á L Y Z A T O T 
a sportösztöndíjak  odaítéléséről szóló szabályzat  módosításáról és  kiegészítéséről 

1. szakasz

A jelen szabályzattal a Községi Tanács  eszközli  a  sportösztöndíjak  odaítéléséről szóló 
szabályzat  módosítását  és  kiegészítését (Zenta Község Hivatalos Lapja, 3/2014 és 16/2016) 
– a továbbiakban: szabályzat.

2. szakasz

A 3. szakaszban a Balkáni Bajnokság (első, második, harmadik prioritás) szavak után vesszőt 
kell  tenni és  hozzáfűzni az következő szavakat: nemzetközi válogatott  versenyeken.  

3. szakasz

A szabályzat többi rendelkezése változatlan marad. 

4. szakasz

A jelen szabályzat a  meghozatalának  napjával lép hatályba  és  közzé kell tenni  Zenta 
Község Hivatalos Lapjában.  

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta község Községi Tanácsa 

                   Győri István, s.k. 

Zenta község Községi Tanácsa elnökének helyetteseSzám: 67-2/2017-III 
Kelt: 2017. július 26-án 
Z e n t a    

159.
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Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. 
pontja és  a  sportösztöndíjak  odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
3/2014. és  16/2016. sz.) 7. szakasza alapján Zenta község Községi Tanácsa  a  2017. július 
26-án tartott  ülésén meghozta  az alábbi   

D Ö N T É S T 
Zenta község költségvetéséből a  2017-es  évben  a  sportösztöndíjak  odaítélésére az 

eljárás  megindításáról 

1. A Községi Tanács  megindítja  Zenta község költségvetéséből a  2017-es  évben  a
sportösztöndíjak  odaítélésére az eljárást az alábbiak szerint:

• Kiírjuk  a  nyilvános pályázatot  Zenta  község  2017-es  évi  költségvetéséből a
sportösztöndíjak  odaítélésére összesen 900 000,00 dináros  összegben  Zenta község
2017-es évi   költségvetési eszközeinek a  terhére, amely a  040-es funkción,  190-es
pozíción,  472-es  közgazdasági osztályozáson van előirányozva,  a sportösztöndíjak
odaítéléséről szóló szabályzat  rendelkezéseinek feltételei szerint.

• A nyilvános pályázatot 2017.07.26-án  tesszük közzé  Zenta  község Községi
Közigazgatási Hivatala hirdetőtábláján, Zenta Község Hivatalos Lapjában és  Zenta
község hivatalos honlapján.

2. A jelen döntés megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának  az
általános  közigazgatási és társadalmi tevékenységek  osztálya és  a költségvetési és
pénzügyi  osztálya gondoskodik.

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány Győri István s. k.  
Zenta község Községi Tanácsa Zenta község Községi Tanácsa 
Szám: 67-1/2017-III  elnökének helyettese 
Kelt: 2017. július 26-án 
Z e n t a 

160.
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. 
pontja és  a  sportösztöndíjak  odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
3/2014. és  16/2016. sz.) 7. szakasza alapján Zenta község Községi Tanácsa  a  2017. július 
26-án tartott  ülésén meghozta  az alábbi   

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT 

1. Zenta község  2017-es  évi költségvetéséből  az sportösztöndíjak odaítélésére  az
 eszközök teljes  összege 

900.000,00 dinár 
amely összeg  a  040-es funkción,  190-es pozíción,  472-es  közgazdasági osztályozáson van 
előirányozva.  

2. A sportösztöndíjra  Zenta  község  sportszervezeteinek  tagjai jogosultak,  a
sportágazatok  minden  ismérve alapján, akik  megszerezték  a  tehetséges  - perspektív  
státust.  

3. A sportolónak, hogy  megszerezze  a  sportösztöndíjat és  térítményt az alábbi
feltételeknek kell eleget tennie: 

• az eredmény megvalósítása  idején tagja kell, legyen egy szervezetnek, amely tagja
Zenta Község Sportszövetségének,

• a sportszervezeten, iskolai csapaton, válogatott csapaton stb. belül szabályosan és
rendszeresen kell ellátnia minden sportolói feladatát,

• viselkedésével serkentenie és promoveálnia kell a sportot, a sportéletet és
alkotókészséget,

• nem lehet 15 évesnél fiatalabb és 30 évesnél idősebb, a naptári évben, amikor elérte az
eredményt,

• legalább jeles  eredménye kell, hogy  legyen  a  tanulásban és  kitűnő (példás)
osztályzata  kell, hogy legyen  a  magatartásból (az általános és középiskolai  tanulókat
illetően)

4. A tehetsége – perspektív   sportolói státusra a  jelölteket  a  sportszervezetek
  javasolják az előző évben megvalósított eredmény alapján. 

5. A sportösztöndíjra  kiírt  pályázatot követően a sportklubok, Zenta Község
Sportszövetségének  tagjai,  benyújtják  a  javaslatukat  az előirányozott határidőn belül. 

6. A bizottság   minden beérkezett  javaslat  alapján  kidolgozza  a sportolók
pontozását. A pontozást  az alábbi prioritások alapján kell eszközölni: 
Első prioritás – elnyer  1-3. helyezés az alábbiakon: 

- Olimpiai Játékon   1-3. helyezés 180 pont   
- Világbajnokságon  1-3. helyezés 160 pont 
- Európai Bajnokságon,  Európai Játékokon és 

az Univerziádén  1-3. helyezés 140 pont 
- Mediteráni Játékokon  1-3. helyezés 120 pont 
- Ifjúsági Olimpiai Játékokon    1-3. helyezés 100 pont 
- Európai Ifjúsági  Olimpiai Fesztiválon  1-3. helyezés    80 pont 
- Mediteráni  Bajnokságon,  az olimpiai remények versenyén 1-3. helyezés   60 pont 
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- Nemzetközi versenyeket  az ágazati  szövetség  akkreditálásával 
1-3. helyezés           50 pont 

- Balkáni Bajnokságon, Nemzetközi  Válogatott Versenyeken 1-3. helyezés   30 pont 

Második prioritás  - elért  4-9. helyezés az alábbiakon: 
- Olimpiai Játékon   4-9. helyezés 90 pont   
- Világbajnokságon  4-9. helyezés 80 pont 
- Európai Bajnokságon,  Európai Játékokon és 

az Univerziádén  4-9. helyezés 70  pont 
- Mediteráni Játékokon  4-9. helyezés 60 pont 
- Ifjúsági Olimpiai Játékokon    4-9. helyezés 50  pont 
- Európai Ifjúsági  Olimpiai Fesztiválon  4-9. helyezés 40 pont 
- Mediteráni  Bajnokságon,  az olimpiai remények versenyén 4-9. helyezés 30 pont 
- Nemzetközi versenyeket  az ágazati  szövetség  akkreditálásával  

4-9. helyezés          20 pont 
- Balkáni Bajnokságon, Nemzetközi  Válogatott Versenyeken 4-9. helyezés  10 pont 

Harmadik prioritás: fellépés  a  nemzeti válogatottban: 
- Olimpiai Játékon   45 pont   
- Világbajnokságon   40 pont 
- Európai Bajnokságon,  Európai Játékokon és 

az Univerziádén  35  pont 
- Mediteráni Játékokon   30 pont 
- Ifjúsági Olimpiai Játékokon     25  pont 
- Európai Ifjúsági  Olimpiai Fesztiválon   20 pont 
- Mediteráni  Bajnokságon,  az olimpiai remények versenyén  15 pont 
- Nemzetközi versenyeket  az ágazati  szövetség  akkreditálásával 10 pont 
- Balkáni Bajnokságon, Nemzetközi  Válogatott Versenyeken   5 pont 

Kiegészítő kidolgozás: a  fiatal  szeniorok kategóriájában  (U23) 20%-al,  a junior  kategória 
esetében  30%-kal, a  kadéteket  illetően 40%-kal, a nem olimpiai sportokban 50%-kal 
csökken a teljes  megszerzett pontok száma. 
Pontozásra a sportoló legjobb eredményei kerülnek. 
A pontozás módja: a pontozás alapja a harmadik prioritás, illetve részvétel a  harmadik 
prioritású  versenyeken, majd   hozzá kell  adni  a  második és első  prioritás  pontjait.  
A pontok teljes összege a  rangsorolt  jelentkezések  szerint  határozza  meg  egy pont  értékét 
a  költségvetésben rendelkezésre  álló eszközökhöz viszonyítva.  

7. A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:
- a jelentkezési űrlapot, 
- az igazolást, miszerint tagja a sportszervezetnek, amely tagja Zenta Község 

Sportszövetségének, 
- a születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát,  
- az igazolást, a tanulmányi eredményéről és magaviseletéről az általános és középiskolás 

tanulók esetében, és 
- az igazolást, hogy Szerbia válogatottjának tagja, amin értendő, hogy részt vett  

nemzetközi hivatalos versenyeken  az ágazati  szövetségben. 
Az  előirányozott  formanyomtatványokon  kívül a  sportklubok  megküldik  írásos 
formában a bizonyítékot, brosúra, oklevél, köszönőlevél,  a szövetség jegyzéke vagy 
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dokumentuma formájában,  amelyek igazolják a sportoló státusát, illetve  a  2016-os  
évben  elért eredményekről az igazolást.  

8. A nyilvános pályázatot 2017.07.26-án tesszük közzé Zenta  község Községi
Közigazgatási Hivatala  hirdetőtábláján,  Zenta Község Hivatalos Lapjában és  Zenta község  
hivatalos honlapján.  

9. A jelentkezéseket zárt  borítékban kell benyújtani  a  megjelöléssel: NYILVÁNOS
PÁLYÁZAT  A SPORTÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRE,  a Fő tér  1. sz., 24400 
Zenta címre, postával  vagy  Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala iktatójában való 
átadással. 
Kiegészítő információkat a  nyilvános pályázattal kapcsolatban a  655-473-es  telefonszámon, 
Barta Zsolttól kaphatnak.  
A jelentkezések  benyújtásának  határideje 2017. 08. 08, 14,00 óráig. 

10. A pályázati dokumentáció átvehető  minden munkanapon  7,00 órától  15,00 óráig
a Zentai  Községi Képviselő-testület  épületében, Zentán, a  Fő tér 1. sz. alatti címen, 
illetve átvehetik  Zenta község hivatalos honlapjáról a www.zenta-senta.co.rs címen.  

11. A lefolytatott  nyilvános pályázatról a  bizottság jegyzőkönyvet  vezet  és
elkészíti   a  döntésjavaslatot  a  sportoló kiválasztásáról a  sportösztöndíj odaítélésére  Zenta 
község költségvetéséből, és  azt  megküldi  a  község polgármesterének a  pályázat lezárását 
követő  5 napon belül. 

12. A község  polgármestere  a  jegyzőkönyv  és  a bizottság  javaslata alapján
meghozza a döntést a  sportoló kiválasztásáról a  sportösztöndíj odaítélésére, amelyet  Zenta 
község  költségvetéséből  finanszíroznak a  bizottságtól a  dokumentáció átvételétől 
számított  öt napon belül.  

13. A nyilvános pályázat eredményeiről a község polgármestere tájékoztatja  az
eljárás résztvevőit a  lefolytatott  nyilvános  pályázat   eredményei  megállapításának 
napjától számított öt napon belül.  

               Győri István s. k. 

Zenta község Községi Tanácsa  elnökének helyettese

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta község Községi Tanácsa 
Szám: 67-1/2017-III 
Kelt: 2017. 2017. július 26-án
Z e n t a    
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JJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS    
ZZEENNTTAA  KKÖÖZZSSÉÉGG  22001177..  ÉÉVVII  KKÖÖLLTTSSÉÉGGVVEETTÉÉSSÉÉBBŐŐLL  AA  TTEESSTTNNEEVVEELLÉÉSS  ÉÉSS    SSPPOORRTT  

FFIINNAANNSSZZÍÍRROOZZÁÁSSÁÁRRAA  AAZZ  AALLÁÁBBBBII  TTEERRÜÜLLEETTEEKKRREE      

11.. aa  ssppoorrttöösszzttöönnddííjjaakk  ffiinnaannsszzíírroozzáássaa

ALAPVETŐ ADATOK 

A sportszervezet neve  

Cím (utca, házszám, helység) 

Törzsszám 

Adóazonosító szám 

Tevékenységi kód  

Képviselő(k) 

Telefon / fax  

E-mail / honlap 

A jelentkező felelős 
személye  

Család- és utónév 

Telefon / e-mail cím 

Adatok a sportolóról 
Család- és utónév 
Lakcím 
Számlaszám 
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A JELENTKEZŐ MELLÉKLETE 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 

9. 

10. 

A sportszervezet 
meghatalmazott  személye 

__________________ 
P. H. 
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