
1. sz. melléklet a 26/2011. (XI. 30.) sz. önkormányzati rendelethez      1 

 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 

civil szervezetek, egyházak támogató keretére 

 

1. Pályázó szerv neve: 

 

2. Székhelye, elérhetősége: 

 

Település: 

 

 

Utca, házszám: 

 

 

Irányítószám: 

 

 

Telefonszám. 

 

 

E-mailcím: 

 

 

3. Pályázó értesítési címe (amennyiben a székhelyétől eltér): 

 

Település: 

 

 

Utca, házszám: 

 

 

Irányítószám: 

 

 

4. Pályázó szervezeti-működési adatai: 

Szervezeti-

működési formája: 

(alapítvány, 

egyesület) 

 

Tagjainak száma: 

 

 

Pályázó programjain 

résztvevők köre és 

létszáma: 

 

5. Pályázó képviselőjének adatai: 

Név:  

 

 

Telefonszám: 

 

 

E-mailcím: 

 

 

 

 

                                                 
1 Módosította az 1/2016. (I. 26.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. 02. 01-től 



 

 

6. Pályázó egyéb adatai: 

 

Bírósági bejegyzés 

száma: 

 

 

Adószám: 

 

 

Számlavezető 

pénzintézet: 

 

 

Bankszámlaszám: 

 

 

  

7. Előző évben kapott támogatások: 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatától kapott 

támogatás: 

 

Ft 

Egyéb támogatók: 

 

- 

 

- 

 

8. Támogatás igénylése: 

 

8.1. A támogatás célja: 

 

 

 

 

 

 

8.2. Igényelt támogatás összege: 

 

9. Nyilatkozatok: 

 

9.1. Kijelentem, hogy a …………………. ……………………….….-nek  (civil 

szervezet neve) semmilyen jellegű köztartozása nincs. 

9.2. Kijelentem, hogy a civil szervezet a közhasznú szervezetekről szóló törvény 

szerinti közvetlen politikai tevékenységet nem folytat; továbbá, hogy a pályázat 

kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást nem kötött és tartott 

fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), valamint, hogy a 

pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet nem állított országgyűlési, 

európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson. 

9.3. Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a Pályázóval szemben a közpénzekből 

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 

 



9.3.1. 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vagy fennáll a 

…. pont alapján.  

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 

…………………………………………………………………………………… 

9.3.2.     Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak 

szerint intézkedtem:…… 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

      9.3.3.  8. § (1) bekezdése szerinti étintettség nem áll fenn vagy fennáll a …. pont 

alapján.  

 

9.3.4. Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét a R. 4. sz. melléklet szerinti 

közzétételi kérelem formanyomtatvánnyal kezdeményeztem. 

9.4. Pályázó képviseletében 

9.4.1. hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat és információkat 

Támogató nyilvántartásában szerepeltesse, a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően kezelje, internetes honlapon közzétegye; 

9.4.2. tudomásul veszem, hogy a benyújtott, illetve nyertes pályázat adatai 

nyilvánosságra hozhatók, kivételt képeznek a pályázó által a pályázat a 

benyújtásakor a Ptk.  2:47. §-a  szerint üzleti titokként megjelölt adatok, 

feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat 

megismerésének lehetőségét. 

9.5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek.  

9.6. Kijelentem, hogy a ….…..pontokban foglalt mellékletek csatolását mellőzöm, 

tekintettel arra, hogy azok az előző támogatás igényléséhez csatolásra kerültek és azok 

tartalmát illetően az azóta eltelt időszakban változás nem következett be. 

10. Csatolandó mellékletek: 

 

10.1. Pályázó bírósági bejegyzéséről szóló végzés másolata* 

 

10.2. Az alapszabály, illetve a működési alapdokumentum másolata* 

 

10.3. Pályázó előző évi tevékenységének összefoglalása 

 

10.4. A pályázati program részletes leírása 

 

10.5. Közzétételi kérelem 

 

* A R. 5. § (5) bekezdésben foglaltak alapján becsatolása mellőzhető 

 

Mezőkovácsháza, ……. év …………………….. hó ……… nap. 

            

      ……………………………. 

         Pályázó cégszerű aláírás 

 


