5/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

2017. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP
Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni!
1. A pályázó székhelyének adatai
Pályázó szervezet neve:
Irányítószám:

Település:

2. A pályázó legfontosabb adatai
Adószám:

Utca, házszám:

Bírósági nyilvántartásba vétel, vagy regisztráció
időpontja

_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _
__________ év ____________ hó ________nap
Bíróság neve:

Bírósági nyilvántartási vagy
regisztrációs szám:
Telefonszám:

E-mail:

Honlap:

A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve:
A pályázó képviseletében eljáró személy (aki ezen pályázat dokumentumait aláírja) neve, ha az nem a
fenti képviselő*:
Pályázatért felelős személy neve:

Telefonszáma:

3. A pályázó levelezési címe (amennyiben azonos a székhellyel, nem kell kitölteni!)
Címzett neve:
Irányítószám:

Település:

Utca, házszám/postafiók:

4. A pályázó legjellemzőbb tevékenységi területe
 egészségügy

 politika

 polgárvédelem, katasztrófa-elhárítás

 sport

 környezetvédelem

 szabadidő, hobbi, rétegszervezetek

 közbiztonság védelme
 kultúra, telekommunikáció, közművelődés,
hagyományápolás
 kutatás, tudomány
 nemzetközi kapcsolatok, EU-integráció
 oktatás

 szakmai, gazdasági érdekképviselet
 szociális ellátás
 település- és közösségfejlesztés, lakásügy
 vallás
 egyéb:…………………………………..
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5. A pályázat céljának rövid indoklása

6. Pénzintézeti adatok
A szervezet számlaszáma, ahová a támogatás
átutalását kéri

Számlavezető pénzintézet

________-________-________
7. A támogatási évre tervezett bevételi adatok
ADATOK

ÖSSZEG

1. Jelen pályázaton igényelt támogatás összege:

Ft

2. Saját forrás:

Ft

3. Egyéb pályázati támogatás:

Ft

4. Más támogatótól kapott támogatás:

Ft

ÖSSZESEN (=1+2+3+4):

Ft

8. A támogatási időszakra tervezett költségek
1. Jelen pályázati
A költség/kiadásnem
támogatásból
megnevezése
fedezett kiadások
(Ft-ban)*
I. ANYAGKÖLTSÉGEK
Anyagköltségek összesen:
-

Nyomtatvány, irodaszer

-

Szakkönyvek, előfizetési
díjak
Felszerelés

-

Egyéb anyagköltségek

II. SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
-

Szállítás, rakodás,
raktározás költségei

-

Bérleti díjak

-

Javítás, karbantartás
költségei
Posta, telefon és
kommunikációs költségek

-
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2. Más forrásból
fedezett kiadások
(Ft-ban)**

3. Összesen (1+2)
(Ft-ban)

-

Oktatás, továbbképzés
költségei
Utazási és kiküldetési
költségek
Egyéb anyagjellegű
szolgáltatások

II/2. Egyéb szolgáltatások összesen:
-

Hatósági, igazgatási,
szolgáltatási díjak,
illetékek

-

Bankköltségek

-

Biztosítási díjak

-

Hirdetési, és
reklámköltségek
Könyvelési,
könyvvizsgálói, ügyvédi
stb. díj
Honlap fenntartás
költségei
További szolgáltatások
díjai

-

-

III. TÁRGYI ESZKÖZÖK
Tárgyi eszközök, szellemi
termékek, immateriális javak
összesen:
-

Immateriális javak

-

100 ezer Ft alatti eszközök

-

100 ezer Ft feletti
eszközök

ÖSSZESEN
Alulírott pályázó kijelentem, hogy
a) a pályázatban foglalt adatok, információk hitelesek és megfelelnek a valóságnak;
b) a pályázati feltételeket elfogadom;
c) csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt a pályázó nem áll, és vállalom, hogy
haladéktalanul bejelentem, amennyiben a pályázat elbírálásáig, illetve a tárgyévben ilyen
eljárás indul;
d) hozzájárulok a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez.
A pályázathoz csatolni kell:
- Hatályos létesítő okiratot;
- A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti nyilatkozatot az összeférhetetlenség, illetve az érintettség fennállásáról, illetve
hiányáról;
- Igazolást a beszámoló letétbe helyezéséről;
- Arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázónak nincs köztartozása.
Kelt: ................................, ………………………
.......................................
pályázó aláírása
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