PÁLYÁZATI ADATLAP
egyesületek, civil szervezetek támogatására
Civil Szervezetek Pályázati Alapja
Pályázat száma: 2016/II

1./A pályázó szervezet megnevezése:

2./ A pályázó szervezet adatai
Székhelye, siófoki telephelye:
Bankszámlaszáma:
Pénzintézet neve:
Pénzintézet címe:
Adószáma:
A pályázó jogállása ( kérjük aláhúzni) :

közhasznú

A pályázó szervezeti formája ( kérjük aláhúzni): alapítvány

nem közhasznú
egyesület

A pályázó szervezet bírósági bejegyzésének száma:

3./A pályázatot benyújtó szervezet képviselője:
Neve:
Címe:
Telefonszáma:
E-mail címe:
A pályázatért felelős kapcsolattartó személy:
Neve:
Címe:
Telefonszáma:
E-mail címe:
4./Siófok Város Önkormányzatától a pályázat benyújtását megelőző 2 évben kapott támogatás
összege:
Év

Támogatás összege

Elszámolt

20…..
20….

…………………..
…………………..

igen/nem
igen/nem

5./ A támogatott tevékenység, program részletes leírása.
(A szervezet eddigi tevékenysége, rendszeres programjai, szolgáltatásai, kiemelkedő rendezvényei)

6./ A támogatott működés, program, rendezvény részletes költségvetése
IGÉNYELT TÁMOGATÁS:
Költségtípus

Ft
Összeg (Ft)

Összesen:

7./ Nyilatkozatok
Alulírott pályázó
7/1. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
30. §-ában, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 39. § (1) bekezdése szerint előírt letétbe helyezési
kötelezettségnek az általam képviselt civil szervezet eleget tett. Nyilatkozatomhoz mellékelten csatolom
a letétbe helyezést igazoló feladóvevény hitelesített másolatát vagy az elektronikus hitelesítési
nyilatkozatot.
7/2. A pályázó szervezet képviseletében kijelentem, hogy a pályázatot benyújtó szervezetnek Siófok
Város Önkormányzatával, illetve annak gazdasági társaságaival szemben tartozása nem áll fenn.
7/3. Kijelentem, hogy szervezetünknek köztartozása nincs.
7/4. Kijelentem, hogy szervezetünk felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt nem áll, és
vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a pályázat elbírálásáig ilyen eljárás indul.

7/5. A pályázó szervezet képviseletében vállalom, hogy sikeres pályázat esetén Siófok Város
Önkormányzatával támogatási szerződést kötök. A szerződésben kötelezettséget vállalok arra, hogy a
támogatást csak a pályázati célra használom fel, s a program lezárása után tartalmi és pénzügyi
elszámolást nyújtok be. A hamis nyilatkozat és szerződésszegés a támogatás azonnali
visszakövetelését vonja maga után.
7/6. Kijelentem, hogy személyemmel, illetve az általam képviselet szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1)
bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
„6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá
tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja,
f) az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel
rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy
tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési,
európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.”
8. § (1) bekezdése szerinti érintettség nem áll fenn
„8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, amelyben az
a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének
tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat
benyújtásával egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási
döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e
körülménynek a honlapon történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem
részesülhet.”
7/7.Nyilatkozom, hogy megismertem és megértettem a pénzügyi elszámolás módjáról és
alapbizonylatairól szóló TÁJÉKOZTATÓT.
7/8.Kijelentem, hogy Siófok Város Önkormányzat forrásaiból juttatott támogatásra vonatkozó
pályázatomban a valóságnak megfelelő és nem megtévesztő adatokat szolgáltattam, a korábban
elnyert önkormányzati támogatásra vonatkozó támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségeimet
teljesítettem, a pályázatban foglalt adatok, információk valódiak, hitelesek és hatályosak.

Dátum:………………………………….
……………………………………………
cégszerű aláírás
Mellékletek:
 A szervezet létesítő okirata
 A bírósági/cégbírósági nyilvántartásba történő bejegyzés
 A szervezet rövid ismertetője

