1. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
Sülysáp Város Önkormányzata Civil Keretére
1.

Pályázó alapadatai:

Név:
Székhely / lakcím:
Levelezési cím /ha eltér/:
Telefonszám:
E-mailcím:
Weblapcím:
2.

Pályázó hivatalos képviselőjének adatai:

Név:
Telefonszám:
E-mailcím:
3.

Pályázó egyéb adatai:

Bírósági bejegyzés száma:
Adószám / adóazonosító
jel:
Számlavezető bank:
Bankszámlaszám:
4.

A támogatás igénylésének célja és formája (kérjük megjelölni):

Célja

 működési támogatás
 konkrét program támogatása

 önrésztámogatás más pályázathoz
 utófinanszírozott pályázat előfinanszírozása

Formája

 vissza nem térítendő

 visszatérítendő

Kifizetés

 átutalással

 készpénzben

5.

Pályázó bemutatása, pályázati cél leírása:

6.

Pályázat pénzügyi adatai:
BEVÉTELEK

1. Jelen pályázaton igényelt támogatás:
2.
3.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (kiadásokkal azonos):

Ft
Ft
Ft
Ft

KIADÁSOK
1.
2.
3.
4.
5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (bevételekkel azonos):

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

7.

Nyilatkozatok /a 10-16. nyilatkozatokat csak szervezeteknek kell megtennie/:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem az alábbiakat:
1. A pályázati adatlapon feltüntetett adatok, információk és tények teljes körűek,
hitelesek és a valóságnak megfelelnek.
2. Pályázónak semmilyen jellegű köztartozása nincs.
nem áll fenn
6. § (1) bek. szerinti
3. Személyemmel, illetve a
összeférhetetlenség
fennáll, e pont alapján:
Pályázóval szemben a 2007.
nem áll fenn
8. § (1) bek. szerinti
évi CLXXXI. törvény
érintettség
fennáll, e pont alapján:
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló
körülmény leírása:
Az összeférhetetlenség megszüntetésére a következők szerint
intézkedtem:
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem
/az űrlap a https://www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapról letölthető/.
4. A pályázatban szereplő pályázati cél során a gazdasági közhasznú tevékenység
tevékenység aránya
gazdasági tevékenység
5. Pályázó a kérelmezett támogatás várható folyósításának
nem részesült
évében és az azt megelőző két pénzügyi évben csekély
részesült, összege:
összegű (de minimis) támogatásban
6. Tudomásul veszem, hogy ha a fent megjelölt években a csekély összegű állami
támogatás mértéke a 200 000 eurót eléri vagy meghaladja, úgy ilyen jogcímen további
támogatásban a Pályázó nem részesülhet.
7. A pályázat végrehajtásához szükséges és jelen adatlapon megjelölt saját forrás
rendelkezésre áll.
8. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat és információkat a
Támogató a nyilvántartásában szerepeltesse, a hatályos jogszabályoknak megfelelően
kezelje, internetes honlapon közzétegye.
9. Tudomásul veszem, hogy a benyújtott, illetve nyertes pályázat adatai nyilvánosságra
hozhatók, kivételt képeznek a pályázat benyújtásakor üzleti titokként megjelölt adatok,
feltéve, hogy ez nem akadályozza a közérdekből nyilvános adat megismerhetőségét.
10. A jelen adatlapon megadott adatok mindenben megegyeznek az Országos Bírósági
Hivatal Civil Szervezetek Névjegyzékében megtalálható adatokkal.
11. Pályázó az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1)-(3)
bekezdésében foglalt, a számviteli beszámolóra és közhasznúsági jelentésre vonatkozó
letétbehelyezési és közzétételi kötelezettségének eleget tett, és ez ellenőrizhető az
Országos Bírósági Hivatal valamint a szervezet honlapján.
12. Pályázó az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 22. pontja szerinti
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.
13. Pályázó nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene
jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
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14. Pályázó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
15. Pályázó szervezet megfelel az Ávr. 82. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményeinek.
megilleti
16. Pályázót ÁFA-levonási jog
nem illeti meg
8.






Mellékletek:

1. Utófinanszírozott pályázat előfinanszírozásához vagy pályázati önrész biztosításához
kért támogatás esetén az elnyert pályázati támogatásról szóló döntés vagy aláír
szerződés hitelesített másolata.
2. Közzétételi kérelem (amennyiben az a nyilatkozatok alapján indokolt).

Kelt:

aláírás (bélyegző)




