1. számú melléklet

PÁLYÁZATI/KÉRELEM/ADATLAP

Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!
1. PÁLYÁZÓ ADATAI
Pályázó megnevezése:
Irányítószáma:

Település:

Utca, házszám:

Adószám:

Telefonszám/ok/:

E-mail:

_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

Szervezet vezetője:

2. A TÁMOG ATÁS ÁTUT ALÁSÁHOZ SZÜKSÉG ES BANKI ADATOK
Számlatulajdonos szervezet megnevezése:
Település:

Utca, házszám:

Szervezet TB azonosítószáma:

Adószám:
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _
A bank SWIFT kódja (külföldi székhelyű bank
esetén):

Számlavezető bank megnevezése:
Számlaszám:

_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _
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3. A PROGRAM CÍME:
Kérjük, hogy rövid (max. 80 karakter), ugyanakkor a más pályázatoktól való megkülönböztethetőség
érdekében egyedi és a pályázati célt jól kifejező címet válasszanak.

4. A PROGRAM RÖVID LEÍRÁSA (max. 3000 karakter):
Kérjük, röviden írják le és foglalják össze a szervezet tevékenységi köreit, feladatát, jövő évi terveit,
programját. Térjenek ki az egyéni jellemzőkre, a közösségre, valamint a településre és a térségre
gyakorolt hatásokra is.
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5. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK LEÍRÁSA
(RENDEZVÉNYEK, LÁTOGATOTTSÁG, STB.) (max. 1200 karakter):
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6. A SZERVEZET TAGJAINAK ÉLETKOR SZERINTI ÖSSZETÉTELE:

Életkor

Teljes jogú tag
(fő)

Pártoló tag
(fő)

(év)
0-10
11-20
21-30
31-
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Összesen
(fő)

7. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 20... ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZESÍTÉSE
ÖSSZESEN
A szervezet 20... évi bevételei
(ezer
Ft-ban)
(tételesen felsorolva pl.: tagdíjak, önkormányzati támogatás, pályázatok,
szponzorok, stb.)
1

Önkormányzattól kapott támogatás

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

B MINDÖSSZESEN:
A szervezet 20... évi kiadásai
(tételesen felsorolva pl.: felszerelések, intézményfenntartás, bérek, stb.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

K MINDÖSSZESEN:
Bevétel-Kiadás (B-K)
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ÖSSZESEN
(ezer Ft-ban)

8. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 20... ÉVI VÁRHATÓ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZESÍTÉSE
ÖSSZE-SEN

(ezer Ft-ban)

A szervezet 20... évi várható bevételei
(tételesen felsorolva pl.: tagdíjak, önkormányzati támogatás, pályázatok, szponzorok, stb.)
Jan. Febr. Márc Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szep Okt. Nov. Dec.
Önkormányzattól igényelt támogatás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

B (bevételek)
A szervezet 20... évi várható kiadásai
(tételesen felsorolva pl.: felszerelések, intézményfenntartás, bérek, stb.)
1

Jan.

Febr. Márc Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug. Szep Okt.

ÖSSZE-SEN
(ezer Ft-ban)

Nov. Dec.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

K (kiadások)
Bevétel-Kiadás (B-K)

(ezer Ft)
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Tervezett összköltség 20...
évre

Saját vagy egyéb forrás

Önkormányzattól igényelt
támogatás

Ft

Ft

Ft

100 %

%

%

9. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK EGYÉB KÖZÖLNIVALÓI A SZERVEZETRŐL (max.
250 karakter):

A pályázó szervezet hivatalos képviselőjeként nyilatkozom, hogy a
pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak.

Dunaföldvár, 20.…………………..

……………………………………………
pályázó szervezet hivatalos képviselőjének aláírása
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Nyilatkozatok
2007. évi CLXXXI. Törvény, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról:
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6.§-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat
csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.

Érintettség, összeférhetetlenség ténye nem áll fenn.
Pályázó megnevezése:
Székhelye:

A nyilvántartásba vételi okirat száma:

Adószám:

A nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _
Telefonszám/ok/:
Szervezet vezetője:

A pályázó szervezet hivatalos képviselőjeként nyilatkozom, hogy a
felhasznált támogatásról a támogatási szerződésben meghatározott időpontig
számlamásolatokkal alátámasztott, tételes elszámolást készítünk.

Dunaföldvár, 20.……………………

……………………………………………
pályázó szervezet hivatalos képviselőjének aláírása

A pályázó szervezet hivatalos képviselőjeként nyilatkozom, hogy a
szervezetnek nincsenek adó és adók módjára behajtható köztartozásai.

Dunaföldvár, 20.…………….

……………………………………………
pályázó szervezet hivatalos képviselőjének aláírása
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NYILATKOZAT
nemzeti vagyon hasznosítására, vagy tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződés megkötéséhez a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1.b) pontja szerinti gazdálkodó szervezetek részére
1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:
Székhelye:
Adóilletősége (ha az nem
Magyarország):
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Statisztikai számjele:
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k)
neve:
Cégjegyzés módja:

ÖNÁLLÓ

EGYÜTTES

(A 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány másolatát a nyilatkozattételi jogosultság
ellenőrzése céljából kérjük csatolni!)
2.) Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője (képviselői)
nyilatkozom (nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel a következő
feltételeknek, ennek alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1.b) pontja szerinti
átlátható szervezetnek minősül:
a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
b.) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak;
c.) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
tekintetében az a-b) pont szerinti feltételek fennállnak, továbbá ezen gazdálkodó szervezet az Európai
Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.
3.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nyilatkozatban
foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 3 § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján
kötött szerződés semmis.

Kelt: ________________________
____________________________
aláírás

______________________________
aláírás

10

TÁJÉKOZTATÁS
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (10) bekezdése alapján a nemzeti vagyon
(állami és önkormányzati vagyon) hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes
személlyel, vagy átlátható szervezettel köthető. Ugyanezen törvény 13.§ (2) bekezdése alapján
nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére
lehet.
A törvény a 3.§ (1) bekezdés 1.b) és 1.c) pontja határozza meg az átlátható gazdálkodó, és civil
szervezetre vonatkozó kritériumokat a következőképpen:
1. átlátható szervezet:
„b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ba) – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint
meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van;”
A törvény 3.§ (2) bekezdés alapján az (1) bekezdés 1. pont b) alpont ba)-bd) alpontjában, valamint c)
alpont ca) és cb) alpontjában foglaltakról cégszerűen aláírt okiratban kell nyilatkozni. A valótlan
nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
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