
Név

Adószám

Székhely

Számlaszám

Telefonszám

Alapítás 

Képviselője

Megvalósítás ideje

Ft

Ft #HIV! %

Össz pontszám

pont adható

0

0 10

Összesen 0 0

Pátka, 2016

képviselő

Bírálati szempontok

A, Pályázat tartalmi elemei, vagy

B, Pályázat tartalmi elemei, vagy

Teljes összeg 0

Támogatás összege #HIÁNYZIK

Pályázat címe

Civil szervezetek támogatása

2016

Pályázó adatai



bruttó ár önerő bruttó ár önerő

Ft Önrész: Ft

Saját munka Saját munka

Összesen: 0 0

Pályázat Pénzügyi terve

0

Tervezett költség Tervezett költség



A rész Működési pályázat

Maximálisan adható 40000 Ft Igényelt összeg

Pályázat rövid szöveges összefoglaló

A civil szervezet tagjainak száma fő

Tagdíj bevétel összege: Ft

Előző évben kapott támogatás

Összege

Támogatással elszámolt igen

nem

Előző évben vállalt önkéntes feladatai:

teljesítette, vagy nem vállalt 

több mint felét teljesítette 

kevesebb mint felét teljesítette 

Összesen:

Pályázat tartalmi elemek

0



B rész Turizmus népszerűsítése, nyári táborozás szervezése

Maximálisan adható 50000 Ft Igényelt összeg

Pályázat rövid szöveges összefoglaló

Vállalt részvétel önkormányzati programokon 2016. évben

(nem vett részt 0 pont, 30%-os részvétel  5 pont, 75%-os részvétel  10 pont)

A civil szervezet tagjainak száma fő

Tagdíj bevétel összege: Ft

igen nem

Előző évben kapott támogatás

Összege

Támogatással elszámolt igen

nem

Összesen: pont

Márton Nap

Mikulás-járat

Mindenki Karácsonya

Augusztus 20-i rendezvény
Rózsafesztivál

Szüreti felvonulás

Október 23-i ünnepség

2016. évi szerepvállalások az önkormányzati rendezvényeken

könyvtár családi nap

múzeumok éjszakája

lovas programok

Pályázat tartalmi elemek

0



Megvalósítás tervezett ideje 0

Megvalósítás helyszíne

Részletes leírás:

Pályázat részletes ismertetése a település népszerűsítésére vonatkozóan az országhatáron belül és 

kívül (programtervezet bemutatása)



Alulírott 

 nincs lejárt köztartozása

igen nem

x

8. § (1) bekezdése szerinti érintettség fenn áll x

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

Pátka, 2016

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem

pályázó képviselője

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből

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

6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fenn áll

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

Alulírott pályázó kijelentem, hogy nincs a pályázóval szembeni tartozás rendezésére, a szerveződés

megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás.

Alulírott pályázó kijelentem, hogy a program megvalósításához szükséges önerővel rendelkezem. 

Alulírott pályázó nyilatkozom, hogy Pátka Község Önkormányzatát a támogatott rendezvényen,

programon támogatóként feltüntetem.

Tudomásul veszem, hogy a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester a támogatás felhasználása

érdekében szerződést köt a támogatás igénybevevőjével. A támogatás folyósítására csak a szerződés

aláírását követően kerül sor.

N Y I L A T K O Z A T

az egyesületek, civil szervezetek támogatására vonatkozó

pályázati laphoz

0 kijelentem, hogy a pályázatot benyújtó szervezetnek 



Név

Adószám

Székhely

Számlaszám

Telefonszám

Alapítás 

Képviselője

A Pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben

fennáll, mert 

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre

irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy

döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!). 

Indoklás: 

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye

beírandó): 

……………………...……………………...……….………………………………………………………………………………………………………

……………………..……………….… 

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás: 

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő,

országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester,

főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

0

Nyilvántartásba vételi 

okirat száma:
Nyilvántartásba vevő 

szerv megnevezése:

0

0

0

0

KÖZZÉTÉTELI  KÉRELEM

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  8. § (1) 

bekezdés szerinti érintettségéről

0

0



c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag termé-szetes személy pályázó

esetén!)

Indoklás: 

- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy dön-téshozó

szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-

előkészítőnek vagy döntéshozónak. 

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő. 

(A kívánt rész aláhúzandó!)

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha-

és nevelőszülő, testvér

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pont-ban megjelölt személy

tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó ese-tén!).

Indoklás:

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszony-ban áll (a

szervezet neve, székhelye beírandó):

………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………...…

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):

 ……………………………………………………………………………...…………………...

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert 

o vezető tisztségviselője

o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,

o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja  

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója 

Indokolás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):

 ……………………………………………………………………………….………………….

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

.…………………………………………………………………………………………………..

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat 

képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá

nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha-

és nevelőszülő, testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támo-gatások



átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettsége-met illetően. A

nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás



Amely létrejött

valamint a

0

képviseli mint Támogatott

között a 

című pályázatot

A Támogató a támogatást legkésőbb 0 ig a Támogatott bankszámlájára:

 átutalja.

2016

Pátka Község önkormányzata 0

A beszámolót a képviselő-testület tárgyalja és fogadja el, illetve szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel

a Támogatottat, amely köteles azt 5 napon belül a 3. pont szerint benyújtani. Ez esetben a beszámolóról

a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.

Amennyiben a beszámoló a megállapodásban szereplő határidőig nem érkezik meg, illetve azt a

Képviselő-testület hiánypótlást követően sem fogadja el, a Támogatott köteles a támogatás teljes – a

rendeletben meghatározott kamattal növelt - összegét legkésőbb 2016. Február 15-ig az önkormányzat

számlájára visszautalni. A beszámoló nem megállapodás szerinti teljesítése a visszafizetési

kötelezettségen túl a következő két évben a támogatási forrásokból történő kizárást vonja maga után.

A Támogatott hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Zámolyi Közös

Önkormányzati Hivatal Pátkai Kirendeltsége által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi

ellenőrzéséhez.

A támogatás felhasználására vonatkozó egyéb rendelkezéseket a civil szervezetek támogatásáról szóló

7./2015. (II.26.) önkormányzati rendelet, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.

0

Ft összeggel támogatja a Támogató pályázati keretéből.

0

A Támogatott a támogatás felhasználásáról 2017. március 31-ig írásos szakmai (a hitelesített

számlamásolatok csatolásával) pénzügyi beszámolót készít, melyet Pátka Község Önkormányzatának

címezve kell a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Pátkai Kirendeltségén benyújtani. Az eredeti

számlákon fel kell tüntetni „Civil pályázat 2016 elszámolásához került felhasználásra.” feliratot. A

támogatási összeg kizárólag az 1. pontban felsorolt tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő költségek

fedezetéül használható fel. 

Civil szervezetek támogatása 2016 program támogatására

A Támogató Képviselő-testületének mellékelt határozata, valamint a Képviselő-testület 7./2015. (II.26.)

önkormányzati rendelete alapján a Támogatott által benyújtott

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Pátka Község Önkormányzata (8092 Pátka vak Bottyán tér 4 képviseli Nagy Dániel polgármester) 

továbbiakban, mint Támogató

0

0 0



Név

Adószám

Székhely

Számlaszám 0

Telefonszám

Alapítás 

Képviselője

2015

igen nem

Jövőbeni tervek

Egyéb információk

Megvalósítás ideje Töltsd ki!

Ft

Ft

Ft #ZÉRÓOSZTÓ! %

összeg

2015.-ban vállalt közösségi programok száma (benyújtott pályázat alapján) db

Ebből 2015-ban teljesített vállalások száma db

Pátka,2016

képviselő

Számla sorszáma Számla kelte Számla megnevezése

Önrész összege

Támogatás összege 0

Pályázat címe

Teljes összeg

Pályázat eredménye egyszeri, vagy megismételhető

Résztvevők, vagy érintettek száma

Pályázat jellege szűk réteg, széles lakossági, egész község, több település

Szervezet éves költségvetése

Pályázat megvalósult-e

0

0

Szervezet fő tevékenysége

0

0

0

Pénzügyi beszámoló-szakmai beszámoló

Civil szervezetek támogatása

2015
Pályázó adatai


