
 

1. melléklet 

TÁRSADALMI SZERVEZETEK , ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSI KERET PÁLYÁZAT 

ADATLAP 

„A hiányosan, olvashatatlanul kitöltött, aláírás nélkül benyújtott, a pályázati kiírásnak, a pályázat 

szabályzatának nem megfelelő vagy határidőn túl beadott adatlap a pályázatból való kizárással 

jár. 

Benyújtandó 2 példányban! 

1. A pályázó adatai: 

hivatalos neve: 

hivatalos képviselőjének neve (igazgató, elnök stb.): 

pontos címe (irányítószámmal): 

levelezési cím: 

adószáma: 

nyilvántartásba vétel száma: 

bankszámlájának száma: 

témaszám vagy alszámla szám (ha van): 

2. A pályázatért felelős személy neve: 

telefonszáma, e-mail címe: 

3. A pályázat tárgya (címszerűen): (amennyiben kulturális program megrendezésére kér a pályázó 

támogatást, konkrét programot kérünk beírni konkrét időpontokkal. Amennyiben egy szervezet 

működéséhez kérnek támogatást, akkor ezt kell részletesen feltüntetni.) 

A pályázat tartalmi leírását maximum 2 oldalon kérjük mellékelni az űrlaphoz. 

4. A pályázati cél megvalósításának időszaka/i (csak a tárgyévi dátum szerepelhet): .......... 

(A tárgyévi keretből csak tárgyévi célok támogathatók, melyek január 1. és december 31. között 

valósulnak meg). 

5. A pályázati cél megvalósításának helye/i (település/ek): ........................................... 

6. Rendezvény esetén a várható résztvevők, kiadvány esetén a megjelenő példányok száma:... 

7. Nyilatkozat arról, hogy az Önkormányzattól a tárgyévben a jelen pályázaton túl milyen 

támogatást/támogatásokat kér(t) a pályázó, milyen keretből kérték mire kérték, ha elbírálták, 

mennyit kaptak (Ft) 

8. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó az Önkormányzattól a jelen pályázat benyújtását megelőző 

évben milyen támogatásokat kapott a támogatás forrása célja a támogatás összege elszámolt-e a 

támogatással 

(milyen keret) (Ft) 

9. A pályázó teljes éves költségvetése a tárgyévben: (a pályázó szervezet ez évi gazdálkodásának 

keretei): (Ft) 



10. A pályázatban megjelölt cél eléréséhez tervezett kiadások (kérjük, hogy valós számot, bruttó 

összeget, ezer forintra kerekítve adjanak meg! Kérjük elkerülni az áfára és más járulékra való 

utalást!) 

11. A pályázatban megjelölt cél eléréséhez tervezett bevételek: (kérjük, hogy valós számot, ezer 

forintra kerekítve adjanak meg!). 

1. A pályázatban megjelölt cél eléréséhez rendelkezésre álló saját forrás: (Ft) 

2. már meglévő, támogatásból származó bevétel: 

3. egyéb forrásból remélt, függőben lévő bevétel: 

4. a pályázati cél megvalósulásától várható bevétel: 

5. egyéb támogatási keretből kért támogatás: 

Bevételek mindösszesen (1–5. pontok összege): 

(A „Kiadások mindösszesen” összegének és a „Bevételek mindösszesen” összegének meg kell 

egyeznie!) 

A pályázathoz csatolni kell a támogatandó cél kiadásait kiadási fajtánként (példák: szállás, utazás, 

szállítás, nyomda stb.) részletező költségvetését. 

A pályázat kifejtésénél kérjük feltüntetni a főbb támogatókat és a támogatónként nyújtott 

összegeket is. 

A pályázathoz csatolni kell a társadalmi szervezet jelen pályázat benyújtását megelőző évi 

beszámolóját.   

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a jelen pályázat benyújtását megelőző évben, az 

önkormányzattól kapott támogatási összeggel  elszámolt. 

A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat kötelező melléklete a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, 

illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat, 

A pályázó tudomásul veszi, hogy ugyanazon célhoz újabb támogatás az önkormányzat más 

forrásaiból nem kérhető; 

A pályázó tudomásul veszi, hogy támogatás megállapítása esetén (csak ekkor) a támogatott -

büntető jogi felelőssége tudatában-  köteles nyilatkozni , hogy köztartozása nincs. 

A pályázó tudomásul veszi, hogy támogatás csak támogatási szerződés alapján folyósítható;  a 

pályázaton nyert összeggel a támogatott a szerződésben megszabott határidőre az Önkormányzat 

felé köteles elszámolni számlaösszesítővel, az eredeti számlák bemutatásával. Ellenkező esetben 

a támogatást vissza kell fizetnie, és 3 évig nem kaphat támogatást az Önkormányzattól. 

Dátum:                                             P. H. 

...............................................................................  

a pályázó hivatalos képviselőjének aláírása” 

 

 

 


