
1. függelék a 18/2013. (XI. 21.) önkorináni’za’i reizdeleíhez

PÁLYÁZATI ADATLAP

civil szervezetek részére

a 20’L.Tévi önkormányzati támogatás elnyerésére

A pályázó szervezet törzsadatai

A szervezet neve:

Levelezési címe:

Képviselő neve:

Telefonszám, e-mail:

KSH számjele:

Adószáma:

Számlavezető bankja:

Bankszámla száma:

Szervezet fő tevékenysége
(2 mondat)

Célcsoport nagysága
(taglétszám,
kedvezményezettek száma)

2.) A megvalósítandó program rövid bemutatása (cél, tevékenység, helyszín, időpont)

3.) A programban résztvevők köre

A programban résztvevők száma~

4.) A program indokoltsága
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5.) Kérjük, sorolja fel, hogy előző évben mely programokon, milyen feladatot látott el:

6.) A megvalósítandó program tervezett (becsült) költségvetése

Működési kiadások összesen Ft
Ebből

a) személyi jellegű kiadások

b) személyi jellegű kiadások járulékai

c) anyagköltségek

ca) üzemanyagköltségek,

cab) sportrnez, sporteszköz, cipő,

cc) nyomtatvány, irodaszer,

cd) egyéb anyagköltség (kiállításhoz
szükséges anyagok, dekoráció,
rendezvényhez, progran-iokhoz
szükséges nyersanyagok, eszközök)

d) javítás, karbantartás költségei,

e) posta, telefon és kommunikációs
költségek, banki költség
D kiadványok, plakátok, szórólapok
előállításának költségei
g) helyiségek bérleti díja

7.) Támogatással megvalósítandó cél pénzügyi forrása:
Források megnevezése Ft

a.) Saját forrás

b.) Hitel*

c.) Önkormányzati támogatás

d.) Egyéb támogatás

Források összesen

* Hitel csak megkötött kölcsönszerzó’des esetén vehető számításba
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A PÁLYÁZATI ADATLAPHOZ kötelezően csatolandó mellékletek:

1. A szervezet létesítő okiratának másolata (kivéve, ha korábban már becsatolta, és az
adatokban változás nincs, ebben az esetben elegendő egy erről szóló nyilatkozat)

2. 30 napnál nem régebbi cégkivonat (kivéve, ha korábban már becsatolta, és az
adatokban változás nincs, ebben az esetben elegendő egy erről szóló nyilatkozat)

3. Külön nyilatkozatok a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 14. ~-a szerint (Adatlap részeként)

4. Nyilatkozat tartozásról vagy tartozásmentességről

L~ Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.

D Hozzájárulok a pályázatban közölt adataim Önkormányzat általi nyilvántartásban
történő rögzítéséhez.

D Tudomásul veszem, ha pályázatom határidő után, hiányosan, illetve valótlan
adatokkal adom le, pályázatom érvénytelen, elutasításra kerül.

D Nyilatkozom, hogy a szervezet alapdokumentumát, cégkivonatát (a megfelelő
aláhúzandó) korábban az önkormányzati Hivatalhoz becsatoltam, és azok tartalmában
változás nem történt.

Dátum~ ‚ 20 év hó napján

PH.

Pályázó képviselőjének aláírása
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NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti

összeférhetetlenség, illetve érintettség fenuállásáró I, vagy hiányáról

A pályázó civil szervezet neve

Pályázó székhelye:

Képviselőjének neve

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

A közpénzekbó7 nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6.’~’ (])
bekezdése értelmében nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet tánwgatásbaii

a) aki a pályázati eljárásban döntés-eló’készító’ként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c,) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a~)-c,) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló

jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az c~-c~ pont alá tartozó
személy vezetó’ tisztségviselő, az alapítvány keze/ó’ szervének, szervezetének tagja, tisztségviselóje,
az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott

fenn Magyarországon bejegyzett párttal,
Jb,.) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési,

európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a honlapon közzétették.

ÉRINTETTSÉG

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi cLXXXI. törvény (Knyt.) 8.,~’ (1)
bekezdése értelmében, ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c,) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e,) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c,)

pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő~ az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselóje vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
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Kijelentem, bogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CXXXI. törvény
(Knyt.)
- 6. ~ (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

~ nem áll fenn Vagy

Li fennáll az pont alapján

- 8. ~ (1) bekezdése szerinti érintettség

Li nem áll fenn vagy

Li fennáll a pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kijelentem, bogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A
nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt

Aláírás

NYILATKOZAT
köztartozás mentességről

(szervezet képviselője) nyilatkozom,

hogy a et (szervezet neve)

köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása
nines, valamint megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átlátbatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

KeltS

Aláírás
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KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. ~ (I)
bekezdés szerinti érintettségéről

(Csak érultettség fennállása esetéiz tölteizdő ki!,)

A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház tekintetében az
érintettség fennáll, mert

o vezető tisztségviselője

o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,

o vagy az egyesület ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi
tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója

Indokolás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (apozíció beírandó):

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve,
székhelye beírandó,):

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó,):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester,
főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat
képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. ~ (1) bekezdés d) pont alá
nem tartozó - vezetője és helyettesei

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó,,): a házastárs, a bejegyzett
élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a
mostoha- és a nevelőszülő, a testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A
nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt 20

Aláírás/Cégszerű aláírás:
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