PÁLYÁZATI ADATLAP
civil szervezetek támogatására
Rum 2022. év
A pályázó hivatalos neve:…………………………………………………………………….
Címe:……………………………………………………………………………………………
Levelezési címe:………………………………………………………………………………..
Telefon:……………………………………………fax……………………………………….
E-mail cím :……………………………………………………………………………………
Jogi státusza:…………………………………………………………………………………
Bírósági nyilvántartásba vételének száma:………………………………………………
Adószáma:………………………………………………………………………………………
Bankszámla száma: ……………………………………………………………………………
A pályázó szervezet hivatalos képviselőjének adatai (neve, címe telefonszáma, fax száma, e-mail
címe:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
A pályázó szervezet tagjainak száma:………………fő

A kért támogatás célja: (kérjük aláhúzni)
1. a szervezet fenntartási költségeinek támogatása, működési célú költségek térítése
2. a szervezet rendezvényeinek, költségeinek bizonyos megtérítése
A
kérelem
tárgya
röviden,
valamint
szakmai
tartalmának
ismertetése:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
A kérelem részletes költségvetése
Működési támogatás esetén:
Működési kiadások köre:………………………………
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……………………………………………………………
……………………………………………………………
összege:

………………………..Ft

Működés fedezetéül szolgáló valamennyi bevétel összege:
…………………………Ft
Ennek forrásösszetétele:…………………………………….
………………………………………………………………..
…………………………………………………………………
E pályázaton igényelt összeg:
………………………...Ft
Rendezvény esetén:
Rendezvény kiadásainak köre:...............................................
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
összege:
…………………Ft
Rendezvény kiadásainak fedezetéül szolgáló valamennyi bevétel
összege:
………….………Ft
Ennek forrásösszetétele részletezve:……………………….
………………………………………………………………..
…………………………………………………………………
E pályázaton igényelt összeg:
………………………...Ft
Dátum:…………………………….
P.H

…………………………………
a pályázó (felelős vezető) aláírása

E pályázathoz kötelezően benyújtandó mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentuma (alapító okirat, alapszabály)
30 napnál nem régebbi hitelesített banki aláírási címpéldány
30 napnál nem régebbi bírósági kivonat
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján
kitöltetendő nyilatkozat (pályázati adatlap 2. számú melléklete; legkésőbb szerződéskötéskor, ez a
szerződéskötés feltétele)
nyilatkozat arról, hogy a szervezetnek nincs köztartozása (pályázati adatlap 1. számú melléklete)
a pályázati adatlap 3. számú melléklete szerinti nyilatkozatok (legkésőbb szerződéskötéskor)
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Pályázati adatlap 1. számú melléklete

N Y I L A T K O Z A T

Alulírott

……………………………………………………………………..(név)

a

…………………………………………………………………………………………………(egyesület
megnevezése)

képviselője

kijelentem,

hogy

a

………………………………………………………………………………………………….(egyesület
megnevezése)

köztartozása nincs.

Rum, 2022……………………………………………

………………………………………………
egyesület képviselője
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Pályázati adatlap 2. számú melléklete

NYILATKOZAT
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról

A pályázó neve:………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Székhelye: …………………………………………………………………………………………………………………………
Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………………………….
Nyilvántartásba vételi okirat száma:…………………………………………………….
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

_________________________________________________________

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt
nyújtott
támogatások
szervezettel
szemben
a
közpénzekből
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség:
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll a törvény 6. § (1) bek………pont alapján.

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség:
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll a törvény 8. §. (1) bek …..pont
alapján
Az

összeférhetetlenség

vagy

az

érintettség

alapjául

szolgáló

körülmény leírása: ………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Kijelentem,

hogy

az

összeférhetetlenség

megszüntetésére

az

alábbiak szerint intézkedtem:……………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

Kijelentem,

hogy

az

érintettség

közzétételét

külön

űrlap

csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:……………………………………………………………………..

…….……………………………………
aláírás/ cégszerű aláírás
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Pályázati adatlap 3. számú melléklete
NYILATKOZAT
Alulírott……………………………………………(név)……………………………………..(lakóhely)
mint a …………………………………………………… (szervezet neve, címe) képviselője az alábbi
nyilatkozatokat teszem:
A pályázó
Székhelye:
Képviselőjének neve:
Adószáma:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
Kijelentem, hogy a jelen pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak
és hitelesek, továbbá az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg
a) nem nyújtottunk be,
b) benyújtottunk, ……………………………..időpontban, ………………………………….
részére.
Hozzájárulok a jelen pályázatban foglalt adatok kezeléséhez és Rum község hivatalos internetes honlapján
való közzétételéhez.
Hozzájárulok a támogató és a jogszabályokban meghatározott egyéb szervezetek ellenőrzéséhez.
Kijelentem, hogy a pályázó nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős
végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs
folyamatban.
Kijelentem, hogy a pályázó megfelel meg az Áht. 48/B. §-ában meghatározottaknak és megfelel a 50. §-ában
meghatározott követelményeknek.
(Áht. 48/B. § (1) Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett
a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt
vett,
b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes
államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető
tisztségviselője,
c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
d) – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló
gazdasági társaság,
e) – az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában
lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével – az olyan gazdasági társaság,
alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző
vagy képviseleti szervének tagja.
Áht. 50. § (1) Költségvetési támogatás annak nyújtható, aki

a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt
közzétételi kötelezettségének eleget tett, és
c) átlátható szervezetnek minősül.
(2) Ha a költségvetési támogatás magyarországi beruházások ösztönzéséhez kapcsolódóan közvetlenül
nyújtott fejlesztési célú költségvetési támogatásként kerül biztosításra, az (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott feltételről a Kormány egyedi határozatban dönt.
(3)
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(4) A támogatási igény benyújtásának feltételéül előírható, hogy a támogatási igény benyújtójának ne
legyen esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság
hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt:
köztartozás).
(5) Jogszabály, pályázati kiírás az (1)–(4) bekezdésben meghatározottakon kívül további kizáró okokat is
megállapíthat.)
Nyilatkozom, hogy:
1. a támogatás tekintetében adólevonási joggal
a) rendelkezem
b) nem rendelkezem.
2. amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához
szükséges hatósági engedéllyel rendelkezem, illetve a tevékenység megkezdéséig megszerzem.
3. Harmadik személy irányában nem áll fenn olyan kötelezettségem, amely a költségvetési támogatás
céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

Kelt:…………………………………………
……………………………………………
pályázó aláírása
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