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NyilEtkezst 1

Tjsztel: Jóváhagyá§í vé{i?ő §Z§rvtszÉt!

Kelt: Zala§Zeitgíói. 2019, c4.29.
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Nyilatkezat 2

Ahjlírött Káíüos Rcland {hivirtab§ képvi§el{ l;ev*i, iY}il]i á Kéíekl+Ző !ién!,i$*tá!+.

]. kairlcn!em, hogy a k*reienhan f36lall acat0k, iníi;lrtácirlk r_is tjckíngl]t;,]m.k iirljss kóíijek. Vajósak és hil*ie§*k:

2. iilc§aás!i VeSZem, Lsűy a jóvára§ya§i vóg?ő §ZeíVezet a sFoItl8jje9itósi Brúgraír j,jváhagyása árdshÉ}6. e l"iÉíe|m€Ző{ől t0vá3bi ácaiOkat kél13l;

f:Z3tóSi kinFyjtóst i|ó§Zleif:zsiés, lizeiós| halas;ta!§) enEócelye;eit:

váliált kdtele?é;lsé§eit te!je§iteltg,

[inc§ ídvamathen, és Vállahrr], hngy haládsklalanl]l i}gj9i9rriem, amenny;hen a táfiagai:ás i{jőtail3m3 alalt;lyen eljáIás indui;

bekóvetkezése léfl yélek és össz*gólek me6ismeréséhez;

szgrvglel - eíin9k jge3clá$* cél]Éli}! síi!k:iége§ - adatáil rendilkgzÉsr* bocsálorn:

SZ3lvo;et, ós á? Bllonör?3 *eíve;si i:Onlapján köZzót€i3irÉ keíü!i;

en_qecélyl a §eadványaimbai szeísp!ő teínészetes sréiTélvektől is beszglZ3m;

legké§őbb a jogs:írirályi]an íoglalt haiáíirl5il beiij! irii§baí: Éil3§iteín a jóvahagyó-, iilBíve áz 9llgnőí:ő §ZÉFJeZÉ!el:
j2. ameIaYibenaZ+pitÉSiengedélyheZkóiötttár§yie§z!{öZbaIU!]á;á5,íslújitáss*or|célúin§allanráirányul.ú§yVállal.m,hogy

jfkákiojag kcriil ilcjg§y]esrc, É91.1 bgjggyaós köttsijgói9k e!i{rnÉ{ékól $í!§Jizetcm.

tám§§atás á§ ar:rak jog,ti:ar:ki álapkamailal rsvglt ó§s;esél lr,lacyar A!lam íisléie megíizeiem,

ingyen+sen vagy kedvezmi;nyes dron bitiíisii*n,

trérelem va3y más je6c'rre,r i-asznalom

nyilvánjallisa;a a? i§éiybe Ví;il acákt]c*jzrány aertéiéig;írlZá!DEj()§ kerúl bejegyzé§ie,

a]a§ján nygíte§ §J9mellyBl {öiók §z9íZőcési a iáíg:,,i g§:i{óZ b§rrháZás. i€lúj;tás mtsgvalósításara.

leliia§Zná!ásának jcgszabalyban tr3§h3láíü2ctt §:er!,ek á|iali slteEóí:ésé!:3r:

slabélyairói s:ótó i17:2c1 1 . iVl. 30.i K*lm. renieleibeE foglaltak §3erini el§?áiflö!ök. é€ regőrzöin a jogs;abáiyc* álial e!őíri haiáíidő vé§éig.

műl,.údé§i tám{gaiá§i aíány$§an c$úkk§lti;

ké.hBti. Az elekllcFakUs Éd3ésírapló a §poliíej!*sztási Pírgíaln lesle.

múködós: 1ípli§ú tánc§3lások tskinle:eb€n.

Kgli: ?elas3enlgröi. 231s. 04. 29"
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í.lYlLATKOZAT
a !ársasági ad*ról és 8z §sEfaléksdóíól szóió 1 S96. évi LXXX§. töívény §a*, tv.} 22,C. § §aerinti

lálvá*y-*§apat§p§Ésk:tá§$§§tásának adókedvelrnén§e é* l4tÁ. § §zgrinii kÉdvezmá*fezett *étra {láivány-*sapat§p§rt üff§§atásía} leti adó-fel§jártllix {a

t*vábbiakban: láiv*ny-c§§pát§p§rt tánló§átá§i rendsaer} a!*pj*rl me§V&lá§irló t*m§§§iá§ §§stéíl

l, Nyil3tksZfll a kedvg?ményezelt slátü§záió'

i}intetőiöLíi íele!ősségem ti]deláb3n e:úton n,lilatirözüm, iioqy a ZALA§ZINTüiiÓT l VAROsl ílU'i3Al_L cLUB

E a T3o. !!,, 4, § 4,1. p*nlja gzeíinii lái.,,ány-cs3patsporaá§ban nrűködő slszág.§ §püüá§i §Zak§ZóvetsáEnek mifl*§j1.

El 3 Tas. if.4. § 42. pontia §:erinti lálvány-§§apaí§p*rtban fiiíkődő amatőí sp§íi§Z€rue:etfreh fiinősúl. amely

i.j i)ilaiásns §poít(rlálÍ ál{alfrraz
ü *ivaiá§a§ §p§rlülól nem alkálmaz

SpoítsieíVeielnek_]

i, a Taü.1,.,. a, § 43. p3ntja s3eíiftti lái!,ái],-esapatspor;|an múkócd hivatásc§ sp3*§re.veze$]ek fliFő§ü!_

l/Va2 3 laiVány_csapai6Foítá§3k íí$;:aüo§ §psr!ág! §23ks2ó!,eiséee áiial kiirí verserryrer:dezer:

t_ a Tao. tV.4, § 431a, pqiltja szel!nta !áivány{sap.ilsrcít !€j!"5:tése arce<ébEl lellejöI aiapitr,ányljek FiiIŐsül, ál]:ely:

i:] irivaiá§ös spoílclól alkakna?
|j hivalásae §p6É§lót n€m áll.;a]n13.Z

iss7eíú§9á} ás,/BrseFye:telé§i íelacata|r] sZeivezése.]

] tár§y] e§?köZ.reíl']áZas, lg|újilá§ 3 3s ",; ü mindeníajta állami {ó*komány3a!i} f§rá§téi ffienie§ saiál *rŐ,

il 5c,: tl iliiei
: ij 7| oiá L euyéb íclrás: ...-....,-,':

, kiipró§§el ii;§Zeíi]ggő íala.jfftoi{ , - 1?% .jijle;] ,cpo]iídle§ziósi 9ro§íamban nem páiy*Z.íij0g|ítr]

, : |) 75"t',,

szenélvijella,gű ráí§ídatások : ü 5s % ü mindsnia;ta ál;ami i+nkomány2atí} iötráslái ma*le§ §aiát erő,
' ü i:iiei.

lI spcítcálú iraxátlan ü:efreltelÉsi költségei in 5§ % : .jeien §póilijles:tési prúgíafttafl n3m pál,rá:oi: jügcifr 
i

sz*Eőae§ !!eieiében jui1atait kiÉ§ésZíiő 5púíttejis§Zlá§i tálioqaiás kivételéVei, ós§zev![t éfiékéra kgll aikalma:fti. §§§:e§ant érléké.e k€ll §lkatm*zn!.

Tudcmásul v€szem, hcgy a sp§rtcé!* ii:ííaslruklúfáhor kapcsotódó támogaié§ *selán, a T§G tv, 22j'c. § {4} bek*zdés e}-í} poniia §z§rlnti méítákhél ka§§§§lat§§

s§§ze§zémíiés 
'eilát§lei 

a 3. pön1 §reíiníi ny!latkozal6m áltspián a: infía§trUktúía lény|e§B§ hs§ználaia során, ulóla§csan i3 eli*nőaé§í9 k*}űlnek"

3, §yllalk§eat lár§yi e*zkóz b*ruházá§, f+llJilrá* iö*Éífr é§élén á f€iles§ta§§él érifttÉit !n§átlán hasuns§ilá§átáa3

tl Ea?de§á§i 1eTek€ny§éqfrek na$ fiinősillő iasrná[at.

sZ§igái. ezéd a táínöga,lá§ aUlúDai nnjós veí§§nijögi éítelaml]en n*,i *]iilő§ül §a;daSá3i tevékeí:y§é§neii.]

L: korláiczQ11 rl!éítekií gazdá§§§i célú !raSZnálát.

I17 sseti]eí a §azdasági tevekél,Vsé6ne* m!nösü!ő hes:iá].1t ki?álólagcsan járU!ékcs jellsEű, azáz e: lnlíastíi]klúra gazcasági Có'ú tö}*k§ny§é§íe'Jünatkc?á

üi]án, *]kriártek í*]Étnn tarióní Utárfóilás-. amaiír is;aharlidó§)-, {i§ di.ikspari Célú ha§Znelat i§j

L j §ezciasági lgvók€nyse§n§k minősi]lő ia9:ná;at.

|_] kizárcl3g h€iyí ir*lá5§á! bki sponcöhi ingaíian1

[i iqal1

[j iem

jclcntőscgl ;eck lekinieni,
. á2 ütá§pótlá§ §p§íttevéksnysé§ ,riíí§ílhelc ú§y. hígy Bz pUs?iálr a 1]elyi igényel,i kae!é§íiésÉ1 §:Olgálja,
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be/SFP-31 695/20 1 9/MLSZ

:tl in§á!!ö* hasznosításáró164, NvilálkOzaí §poflté!Ú !n§etlan üzeffieltel*6l kóltsé*ei iö§6ím es€tén §2 láfrO§a!ássEi áíanl{

bajfi lelőjö§i í§!*l5§ságe:n íJdálái}áí} *2i]tnn í]}/iláli{OzöfY!, hogy

tZ iBlen sp0rtf§;le§eié§i prügFa$ k§rstében *Bm pályá:ok sporlcélú ingstlan ü}efislleté§i költ§égei iog§inr tám§§atásá}a.

b€k3zcése ertelméi]sn a 651;'201 +iEU bizottsági rend.jlrt 55. cikkáv€í öSsZhan§i]an spo*!ót9sitaéíyhei íyújistl nűkóiésj iaffcsátá3(óirt nyú]tiraló.
t a tá,ncgatással éíiÉteti spo*üélíl iigailáÉ{aka)t kjzáíólagosa. űZemelt€l+n, é§ anna!.]/azck volaikoZásáxaF télj?§üline§) az álábk}iak:

ln§atlan cime, hslyf8izi srÉff Ksr!át§z§tl m!*étü gazdaság| célu haffiálai Kieáf§lag h€lyi hatös§öl bííó §p§ncélú ingallan f§lt6;tel§i

K§ílátezútl aé}tákű §özda§á§i célú ha§znála{:

lEZ eseti]§n a gazda§áqi {gváker./ségnek minősúlő használal kliárólaüO§an járulékü§ jsll€gű. azaz az inír§§truktúia gazdasaui célú tetjé,L:*ni/sésíe,Jsna|ko:ó

uiján, allenáfiók leiéb§n töraéső utáipóllá5-, amatőt {s;abadidősi-, ó§ Ciáksp§ri cá|ú ha6ználat i§j

Kizáróla§ hályi halássat bííó sportcálú in§dtlafr fellélelei; lOlyan iairaslruk,túía, ame'y eseaéi] i§azc'háió. h§g!/ P.or!át§z}lt vö:rziiskörzetrrl rendelkezik.
latüOaiéi}lalr leienlő§ ré§:ét a: adot,i allamgí irelú!rcl i/c}l:Za é§ támo§atása mal{inalis naiással van a hatáícn átnyúló beruháZásűkía é§ !etelepedés3k.6- A helyi
jel€niősé,J riegítéJ+§éhe2 aZ i:liibhi §:éfip,}iltö|i a2 iíér]yedúak:

. a hiYalÉ§os 3psrttevákenySé§ kaíJc§án a tá.gállarr]sk kóZö!li §eíÉ§kgd3lefi éíinlett§€§3 íeí:náll, így a hiváiásü3 spöít.éiU }]íi§inálalot nem 19h*t h*!y!
j§lenidsógún8k lekinieni.
. aZ utá*pótlá§ spofttevékeny§ég miiő§itr]elő u§y, l]Og,y' aZ pü§ztán a hei,y'i igé!iyek kiÉ|é€!íié§ét sZJlgáia.
. az egyéb ha§ználat ial, a kedvéZliányeZÉtt§* ki\,ü!i máS spöílba§Znáiai. k}nüerlÉk. kiállíiá§}k, egyéb rendezvények sii].) mindi$ s§eti víz§gálal kéídés§.3]

4úa. püntjá tigYele|nt]ÉvÉi€!éY3l isrtem fie,].
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anennyibe8 afináii eíed§!ány" n9m tánaszlja álá a íenli nyilátkozatot, a lámffgatás visszala:elieiósre liera]!"

i(e:!: Zala§zentgíiii. á0]9. c4. 29.

;i;l;;;

kÉlötl-e e§ymá§§ai qUnka§Zerrőce§l íTiJü. lv.4. § 40a" pi)n!i.

3VatamannYi k*d\,öZmény€Zeit esetébén kitölteídé!

{A gazcasági tevékenységnek minősü!ó ha§ználat eseién kiiélt§ndő!

kiliíilidi ha$zná]ai; í:lnc§ halássa! a iúlíölci Válialkozá§ok szslEálta:lá§ai{a és beruháZásairei, az inlérkedés hely; hálásúp3k te{iniheli.

€Abi:an az esetb*n §"ük§é§e§ kiióileni, ha a kedvezméíyazelz aZ 1 . poflt alapjan atraiől §3o*szsrveZ€tnek. \,a§y alapítváEynak minósúi.

?Lásd a 3. p.frt szeíif,ti

8Lá§d 5. !ái}jegyzél!
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§yile:kozat a D§ MlldlMl§ támogalások ígérrybevételáről

A §poriíej;e§Z!ási rr+grarri kapcs;irl Ietl n,rilalküz.]ta aiapjar :: Ön §poll:::el,e:e:ár!eh nem ke;l §e iilil:irr]is nyilaikczal3t klti}lteí]i9.
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Keli. Zalás2efltoíót. 20i 9. 0,1. 29.
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A kóre!§mhez t8rt§ró mel3ák&Etek {5 deíab}

táÉto9álá§i kérélem aláírá§ára é§ elleniegyzésáre iogosu'l személyéldől i§}

*ril,*,r** lllitatküzal t*töllé§e , ,..

emminyilatkoZat_,l 556476059,pc!í (s29rke§Ztés alalt" l Mb. 201 g-!]4.2B 2ú:!7:35) cfcúd88b2€92-§7?2dd3283§57980B47§8d36236bbiá9t 32aeld347css1 a ! 2a1 3

nyilvántartá§bBn §reí§pló adatairól)

(3§ 000 Ft) A 39/201 1. {vl. 30,} N§FM! r€nd*§Bt elapiÉft ílz*tesdó lgB:s8tá3i szolgállalá§i dii beflz§téséi i§a#!{i bizonylat

lsa6!ás affól, hc§y a pá!yá:ó köZtaítozásftefies adózjnak minősul {3ó napnil nef nigabbl közokiíaital i§a:olia vasy sérepel a köztar-toZásmentes ad<i*ói adatbáaisban}
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