1. melléklet a 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez
A pályázat iktatószáma:

P Á L Y Á ZA T I A D A TL A P
A pályázati téma címszerű leírása:

1. A PÁLYÁZÓ ADATAI :
A pályázó neve:

A pályázó címe:
telefonszáma:

A pályázó szervezet
vezetőjének neve:

e-mail címe:

Értesítési címe:
A szervezet
tevékenységi köre:
A szervezet
adószáma:
A bírósági
nyilvántartásba
vétel

száma:

időpontja:

Neve:

Számlaszám:

Számlavezető bank

2. PÁLYÁZATI PROGRAM
A PÁLYÁZATI PROGRAM LEÍRÁSA

A pályázati program
célja:

A program kb. hány főt
érint, hány főnek szól:
A pályázati program
kezdési és befejezési
időpontja:
A pályázathoz csatolni kell a részletes pályázati programtervet, melyben szerepeltetni kell a
tervezett programok, programelemek megnevezését és időpontját, a bevont közreműködők
körét, a program célcsoportját, annak létszámát, azt, hogy a nagyközönség számára nyílt-e a
program.

Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a megadott személyes adatokat
az önkormányzat a
nyilvántartásában megőrizze, azokat a pályázattal összefüggő célra felhasználja az
adatvédelmi törvényvonatkozó rendelkezései szerint. Tudomásul veszem, hogy a
pályázat eredményét az önkormányzat hivatalos lapjában, illetve a honlapján
közzéteszi.
Kelt: …………………………………………………..

….………………………………………………………………
aláírás

Pályázathoz csatolandó nyilatkozatok, dokumentumok:
1.

Pályázati adatlap 1. melléklete szerinti nyilatkozatok

2.

Pályázati adatlap 2. melléklete szerinti átláthatósági nyilatkozat

3.

Pályázati adatlap 3. melléklete szerinti nyilatkozat az összeférhetetlenség, illetve az érintettség
fennállásáról, vagy hiányáról és amennyiben releváns, azaz, ha az érintettség fennáll, a közzétételi
kérelem az érintettségről. A pályázó a pályázat benyújtásakor - vagy ha az érintettség a pályázat
benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, az ettől számított 8 munkanapon belül kezdeményezheti érintettségének közzétételét.

4.

Pályázati adatlap 4. melléklete szerinti nyilatkozat, ha az érintettség fennáll, a közzétételi kérelem az
érintettségről. A pályázó a pályázat benyújtásakor - vagy ha az érintettség a pályázat benyújtása után,
de a támogatási döntés előtt következik be, az ettől számított 8 munkanapon belül - kezdeményezheti
érintettségének közzétételét

Dokumentumok:
5.

a pályázó nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, vagy
ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta
közjegyző által hitesített másolatát (amennyiben a korábbi- 3 éven belüli- pályázathoz beadott okirathoz
képest változás nem történt, akkor elegendő a pályázó nyilatkozata)

6.

a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának -30
napnál nem régebbi- eredeti példányát (amennyiben a korábbi- 3 éven belüli- pályázathoz beadott
okirathoz képest változás nem történt, akkor elegendő a pályázó nyilatkozata)

7.

civil szervezet esetén annak igazolása, hogy beszámolójukat, valamint közhasznú szervezet esetén a
közhasznúsági jelentést a bíróság részére benyújtották, letétbe helyezték

8.

köztartozás mentességről szóló állami és az önkormányzati adóhatóság igazolása

Pályázati adatlap 1. melléklete

NYILATKOZATOK
Nyilatkozattevő:
Neve: ...............................................................................................................................
Székhelye:...........................................................................................................................
Adószáma: ..........................................................................................................................
Képviseletében eljáró személy:..............................................................................................
Nyilatkozom, hogy

(megfelelő aláhúzandó!)

1. a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és
hitelesek
igen/nem
2. az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be
nem
igen:…………………………………………………………………………
3. nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel
elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás
nincs folyamatban
igen/nem
4. a saját forrás rendelkezésre áll
igen/nem/nem releváns
5. nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás
céljának megvalósulását meghiúsíthatja
igen/nem
6. – a biztosítékmentesség kivételével – a támogató által előírt biztosítékokat rendelkezésre bocsátja
legkésőbb az Ávr. 85. § (3) bekezdésében meghatározott időpontig
igen/nem/ nem releváns
7. a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik
igen/nem
8. ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges
hatósági engedélyekkel rendelkezik
igen/nem/ nem releváns

9. megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 48/B. §-ában és 50. §-ában
meghatározott követelményeknek, kivéve, ha erről a Kormány az Áht. 50. § (2) bekezdése szerint
egyedi határozatban döntött,
igen/nem
10. a felhasznált támogatásról a támogatási szerződésben
számlamásolatokkal alátámasztott, tételes elszámolást készítünk.

meghatározott

időpontig

igen/nem
11. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.évi CLXXXI. törvény, valamint
annak végrehajtására kiadott 67/2008. (III. 29.) Kormányrendelet rendelkezéseit a pályázó magára
nézve kötelezőnek tartja, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást megkapta, egyúttal nyilatkozik arra
nézve, hogy amennyiben a tájékoztatás és az abban foglalt figyelmeztetés ellenére a pályázó
megsérti 2007.évi CLXXXI. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 67/2008.(III.29.)
Kormányrendelet rendelkezéseit úgy annak jogkövetkezményeit köteles maga viselni.
igen/nem/nem releváns
12. Tudomásul veszi a formai hibás pályázat benyújtásával járó következményeket
igen/nem/nem releváns
13. A pályázó szervezet képviseletében hozzájárulok, hogy a Kedvezményezett szervezet neve, illetve
a támogatások összege döntés után – a pályázók értesítése mellett – a helyi közszolgálati feladatokat
ellátó médiában és az önkormányzati hirdetőtáblán, valamint a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon nyilvánosságra kerüljön.
igen/nem/nem releváns
14. Nyilatkozom, hogy a szervezet előző évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését letétbe
helyeztem.
igen/nem/nem releváns

15. Kedvezményezettségem esetén, végérvényes és visszavonhatatlan hozzájárulásom adom
ahhoz, hogy amennyiben a kapott támogatással a támogatási szerződésben meghatározottak
szerinti határidőben és tartalommal nem számolok el, a támogató a kedvezményezetti
bankszámlámra, a támogatás összegéig azonnali beszedési követelést érvényesítsen.

Kelt: …………………………………………………..

….………………………………………………………………
pályázó aláírása

Pályázati adatlap 2. melléklete - törvény erejénél fogva átlátható szerv részére

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. a) pontjában meghatározott
ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET RÉSZÉRE
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 50.§ (1) bekezdés c) pontjában előírt
kötelezettség teljesítéséhez.
Alulírott
Név:

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

születéskori név:..................................................................................................................
anyja neve: .........................................................................................................................
születési helye, ideje: ...........................................................................................................
mint az
pályázó/kérelmező szervezet neve:........................................................................................
székhelye: ...........................................................................................................................
adószáma: ..........................................................................................................................
cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma:......................................................................
törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az
általam képviselt szervezet az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjában írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3.
§ (1) bek. 1. a.) pontja alapján jogállása az alábbi1:
-

állam
költségvetési szerv
köztestület
helyi önkormányzat
nemzetiségi önkormányzat
társulás
egyházi jogi személy
olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a…………. helyi önkormányzat különkülön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik
nemzetközi szervezet
külföldi állam
külföldi helyhatóság
külföldi állami vagy helyhatósági szerv
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:…………….. szabályozott
piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy
- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött szerződést a Önkormányzat
felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

1

A megfelelő válasz aláhúzandó.

- az Önkormányzat az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából az Áht. 55. §-ban
foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht.
55. §-ban meghatározott adatokat kezelni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll
be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől
számított 8 napon belül megküldöm az Önkormányzat részére, vagy amennyiben az általam képviselt
szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.
Kelt: …………………………………………………..

….………………………………………………………………
cégszerű aláírás

Pályázati adatlap 2. melléklete - civil szervezetek részére

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. c) pontjában
meghatározott
CIVIL SZERVEZET 2 RÉSZÉRE

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 50.§ (1) bekezdés c) pontjában előírt
kötelezettség teljesítéséhez
Alulírott
Név:

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

születéskori név:..................................................................................................................
anyja neve: .........................................................................................................................
születési helye, ideje: ...........................................................................................................
mint az
szervezet neve: ...................................................................................................................
székhelye: ...........................................................................................................................
adószáma: ..........................................................................................................................
törvényszéki nyilvántartásba vételi száma: .............................................................................
törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az
általam képviselt szervezet a Nvtv. 3. § (1) bek. 1. c.) pontja alapján átlátható szervezetnek
minősül, és megfelel a következő együttes feltételeknek:
a) az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői megismerhetők, amelyről részletesen a jelen
nyilatkozat 1. mellékletében nyilatkozom;
b) az általam képviselt szervezet, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben
nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, melyről jelen nyilatkozat 2. mellékletében
nyilatkozom;
c) az általa képviselt szervezet székhelye:
- az Európai Unió tagállamában,
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban,
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában,
- …………………. országban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van.
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy
- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött szerződést a Önkormányzat
felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

2

Civil szervezet: a 2011. évi CLXXV. tv. 2. § 6. pontja szerinti szervezet.

- az Önkormányzat az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő
követelés elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet
átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll
be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől
számított 8 napon belül megküldöm az Önkormányzat részére, vagy amennyiben az általam képviselt
szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Kelt: …………………………………………………..

….………………………………………………………………
cégszerű aláírás

Pályázati adatlap 3. melléklete

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
Természetes személy pályázó neve:..................................................................................................
Lakcíme:..............................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ..........................................................................................................................
Gazdasági társaság esetén székhelye:..............................................................................................
Cégjegyzékszáma:................................................................................................................................
Adószáma:...........................................................................................................................................
Képviselőjének neve:............................................................................................................................
Egyéb szervezet esetén székhelye: ...................................................................................................
Képviselőjének neve:............................................................................................................................
Nyilvántartásba vételi okirat száma: ......................................................................................................
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: .............................................................................................
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt: …………………………………………………..
….………………………………………………………………
Aláírás / cégszerű aláírás

Pályázati adatlap 4. melléklete

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1)
bekezdés szerinti érintettségéről
A Pályázó neve: ..................................................................................................................................
Természetes személy lakcíme: .............................................................................................................
Születési helye, ideje: ..........................................................................................................................
Gazdasági társaság esetén székhelye: .............................................................................................
Cégjegyzékszáma: ..............................................................................................................................
Adószáma: .........................................................................................................................................
Képviselőjének neve: ...........................................................................................................................
Egyéb szervezet esetén székhelye: ..................................................................................................
Képviselőjének neve: ...........................................................................................................................
Nyilvántartásba vételi okirat száma: .....................................................................................................
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ............................................................................................
Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1)
bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntéselőkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).

Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):
...........................................................................................................................................................

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (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 Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és
helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy
pályázó esetén!)
Indoklás:
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy
döntéshozónak.
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és
nevelőszülő, testvér

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt
személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).
Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet

neve, székhelye beírandó):

...........................................................................................................................................................
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
...........................................................................................................................................................
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és
nevelőszülő, testvér

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy
szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
o

vezető tisztségviselője

o

az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,

o

vagy társadalmi szervezet 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 (a pozíció 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,
regionális fejlesztési tanács tagja
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és
nevelőszülő, 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: …………………………………………………..
….………………………………………………………………
Aláírás / cégszerű aláírás

