
PÁLYÁZATI ADATLAP 
KÖZMŰVELŐDÉSI, SPORT ÉS CIVIL SZERVEZETEK PÁLYÁZATAINAK 

BENYÚJTÁSÁRA 

1. Pályázó (közművelődési, sport és egyéb civil) szervezet adatai: 

1.1. Megnevezése:  ..........................................................................................................  

1.2. Postacíme:  ...............................................................................................................  

1.3. E-mail címe:  ...........................................................................................................  

1.4. Honlapja (amennyiben van):  ................................................................................  

1.5. Szervezeti forma (egyesület, alapítvány, közhasznú szervezet, egyéb):  

  .........................................................................................................................................  

1.6. Bírósági bejegyzésének dátuma:  ..........................................................................  

1.7. Bírósági bejegyzésének száma:  .............................................................................  

1.8. A pályázó adószáma:  .............................................................................................  

1.9. Pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezése és számlaszáma:  

  .........................................................................................................................................  

1.10. Pályázó szervezet képviselője: 

1.11.1. Neve:  ...........................................................................................................  

1.11.2. Címe: ...........................................................................................................  

1.11.3. Telefonszáma:  ............................................................................................  

2.1.1. E-mail címe:  .....................................................................................................  

2.  Pályázat megvalósításáért felelős személy 

2.1. Neve és szervezetben betöltött funkciója:  ...............................................................  

2.2. Postacíme:  ................................................................................................................  

2.3. Telefonszáma és e-mail címe:  .................................................................................  

 



 3.  A pályázó tevékenysége:  

A pályázó konkrét tevékenységének bemutatása, illetve előző évben megnyert megvalósult 

programjának leírása (max. 2000 karakter): 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  



 

4. Források 

Rendelkezésre álló tárgyi (eszközök, felszerelések stb.) és személyi (szakemberek önkéntesek 

stb. erőforrások 

 Személyi Személyi 
(egyesületben lévő 
kistarcsaiak száma) 

Tárgyi 

    

Taglétszám    

Eszközök (ha van)    

Támogatói körök    

 
A pályázó által az előző évben/években a Kistarcsai önkormányzattól elnyert támogatások célja és 
összege: 

Pályázat címe Elnyert támogatások célja Elnyert támogatások összege 

   

   

   

   

   

 

5. A pályázó ……… évi tervezett bevételei. 

Önkormányzati Ft 

Egyéb pályázat Ft 

Adományok Ft 

SZJA 1% Ft 

Tagdíjbevételek Ft 

Egyéb bevételek Ft 

 Ft 

Összesen Ft 

 



 

6. A jelenlegi pályázat címe: 

6.1 A megpályázott összeg 

6.2 A pályázott cél megvalósítási módjának részletes leírása 

6.3 A pályázatban igényelt összeg felhasználásának terve  

A megvalósítás teljes költség igénye 
(bruttó) 

Ft 

Megvalósításhoz rendelkezésre álló saját 
forrás összege 

Ft 

Más forrásokból rendelkezésre álló összeg 
(amennyiben releváns) 
A forrás megnevezése: 

Ft 

Igényelt támogatás összege: Ft 

Igényelt támogatás részletes költségvetés 
bemutatása: 

Ft 

 Ft 

 Ft 

 Ft 

 
6.4  A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése: 

    

    

    

    

    

    

 

7. Milyen önkormányzati rendezvényen kíván ……… évben részt venni és azt milyen módon 

tervezi.  

 
 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 



8. Mellékletek 

a. Kérjük mellékelje az alábbi dokumentumokat : 

i. A Bíróság által kiadott (a pályázat beadásának napjától számított 60 napnál 

nem régebbi) igazolást a bírósági nyilvántartásba bejegyzett adatokról.  

ii. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott igazolást arról, hogy az 

adóhivatallal szemben tartozása nincs; vagy külön nyilatkozatot arról, hogy a 

„nullás igazolás” beszerzéséhez szükséges eljárást elindította, és a „nullás 

igazolás”-t legkésőbb a vonatkozó döntés kézhezvételét követő 15 napon 

belül benyújtja; vagy külön nyilatkozatot arról, hogy a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal honlapján közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban 

szerepel. 

b. A jelen pályázati űrlaphoz tartozó mellékletek: 

6.2. pontjához :                          …….oldalt, 1.sz. melléklet 

6.3. pontjához:                          …….. oldalt, 2.sz. melléklet 

 

Fontos figyelmeztetés: a Bizottság csak a hiánytalanul kitöltött és határidőn belül érkezett 
pályázati adatlapot veszi figyelembe. 

Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetek esetén az adatlaphoz 
csatolandó igazolás arról is, hogy a Szervezet a 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott 
módon beszámolóját letétbe helyezte. Amennyiben a pályázat beadásakor ezen igazolás nem 
áll rendelkezésre, akkor a pályázónak csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy 
legkésőbb a tárgyév június 30. napjáig, utólagosan a hivatkozott igazolást benyújtja. 

 

 

 

 

 

 

 



Nyilatkozat 
 
 
Alulírott pályázó  

a. kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk valódiak, hitelesek és 
hatályosak; 

b. kijelentem, hogy a pályázatban elnyert összeget a projekt megvalósítására, illetve 
működésére fordítottam; 

c. tudomásul veszem, hogy az érvényesen befogadott, illetve a nyertes pályázat adataiból 
a pályázó megnevezése, székhelyének település adata, a támogatás tárgya, az igényelt 
és megítélt összeg értéke, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra 
hozható; 

d. tudomásul veszem, hogy mint pályázó, adataimat nyilvántartásba veszik, majd 
nyilvántartási számon kezelik; pályázatom teljes dokumentációját irattárba őrzik; 

e. nyilatkozom továbbá, hogy a projektem/programom természeténél fogva indokolt, hogy 
egy összegben kérjem a támogatást 

□ igen  

□ nem 

 
 
A pályázat kelt: 

 
 
 

 
 
  ___________________________  
 
         Pályázó képviselője
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