
PÁLYÁZATI ADATLAP
Hernád Nagyközség Önkormányzata civil szervezetek támogatása alapból

2016. ÉVRE VONATKOZÓAN

1. A pályázó adatai:

A pályázó neve:                                                                                                                              
A pályázó címe:                                                                                                                              
A pályázó adószáma:                                                                                                                      
A pályázat megvalósításáért felelős személyek adatai:

Név:                                                                                                                                                   
Cím:                                                                                                                                                  
Telefonszám:                                                                                                                                    
E-mail cím:                                                                                                                                      

2. A pályázati témakör: (aláhúzással jelölni)

 szociális
 egészségügyi
 sport
 közösségteremtő, kulturális
 egyéb ____________________________________________________________

3. A pályázatban megvalósítandó cél:
Figyelem: Egy pályázati űrlapon csak egy pályázati célra nyújthat be igényt!

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          



4. A pályázat megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet:

Saját forrás:                                                                                            

Egyéb forrás:                                                                                         

Pályázott összeg:                                                                                    

5. A pályázott összeg részletezése: (költségvetés)

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

6. Számlatulajdonos adatai:

Név:                                                                                                                                                   

Helység, utca, házszám:                                                                                                                

Telefon/fax:                                                                                                                                      

A számlavezető pénzforgalmi jelzőszáma:                                                                                 
                                                                                                                                                          

7. Nyilatkozatok:

Nyilatkozom arról, hogy a támogatási kérelemben benyújtott dokumentumok és adatok teljes
körűek, hitelesek, és a valóságnak megfelelnek.



Nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt pályázó szervezet nem áll végelszámolás alatt,
ellene csőd -, és felszámolási eljárás nincs folyamatban.

Nyilatkozom arról, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása az általam képviselt
szervezetnek nincs, és ezt a NAV által kiállított adóigazolással igazolom.

Nyilatkozom arról, hogy az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat fenntartásában álló
költségvetési  szervek,  az Önkormányzat  tulajdonában álló  gazdasági  társaságok felé  lejárt
esedékességű tartozása az általam képviselt pályázó szervezetnek nincs.

Nyilatkozom  arról,  hogy  amennyiben  a  támogatott  adataiban  vagy  a  támogatás  egyéb
feltételeiben változás  következik be,  a  tudomásra  jutástól  számított  nyolc napon belül  azt
írásban bejelentem a Polgármesteri Hivatalnak.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat adatait  az Önkormányzat nyilvántartási  rendszerében
rögzítsék, és felhasználják.

8. A pályázathoz csatolandó:

1. Nyilatkozat  az  összeférhetetlenség,  illetve az  érintettség fennállásáról,  illetve hiányáról  (1.
Nyilatkozat),  illetve  amennyiben  releváns,  azaz,  ha  az  érintettség  fennáll,  a  közzétételi
kérelem (2. 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. 

2. Létesítő okirat (alapszabály, vagy alapító okirat) másolati példány pályázó által hitelesítve.

3. Igazolás a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző 
évre vonatkozóan. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll 
rendelkezésre, a pályázó köteles 2016. május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási 
szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.

4. Igazolás az adótartozás és vámtartozás mentességről ( 30 napnál nem régebbi).

5. Pályázó nyilatkozata a saját erő mértékéről eredetiben.

6. Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó a kapott támogatást nem használja fel
üzleti és gazdasági tevékenységre

Kelt: 

P.H. A pályázó aláírása


