PÁLYÁZAZATI ADATLAP
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának ………………………….
keretéből 2020. évi támogatás elnyerésére
1. A PÁLYÁZÓ ADATAI :
A pályázó neve:
(szervezet pontos neve):

A pályázó székhelye:
A pályázó telephelye:
A szervezet tevékenységének
megnevezése

2. PÁLYÁZÓ SZERVEZET EGYÉB AZONOSÍTÓI :
Hivatalos képviselője (elnöke)

- telefon:
- e-mail:
Megvalósításért /
Programszervezésért
felelős személy
- telefon:
- e-mail:
Adószáma:

__ __ __ __ __ __ __ __ – __ – __ __

Bankszámlaszáma:

__ __ __ __ __ __ __ __ __– __ __ __ __ __ __ __ __ __–
__ __ __ __ __ __ __ __ __

Számlavezető pénzintézet
(neve, címe)

Alapítás időpontja:
(alapító okirat, vagy alapszabály
dátuma)

Törvényszéki nyilvántartási száma:

TE

Szervezet webcíme:
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3. SZERVEZET ADATAI
szigetszentmiklósi lakos

más település lakosa

Tagjainak száma

2019. ÉVBEN RENDEZETT

LÁTOGATÓK SZÁMA

EGYESÜLETI RENDEZVÉNYEK

LAKOSSÁGI/ KLUB RÉSZÉRE
SZERVEZETT PROGRAM

AMENNYIBEN TÖBB RENDEZVÉNY KERÜLT MEGRENDEZÉSRE AZ EGYESÜLET ÁLTAL , KÉREM A 6. PONTBAN
FELTÜNTETNI .

KÉRJÜK, SOROLJA FEL AZOKAT A VÁROSI RENDEZVÉNYEKET , AMELYEKEN A SZERVEZET AKTÍV
SZEREPET VÁLLALT AZ ELŐZŐ PÁLYÁZATI ÉVBEN .
RENDEZVÉNY

SZERVEZET ÁLTAL VÁLLALT
FELADAT

NEVE

4. PÁLYÁZAT TARTALMA
Működési költség finanszírozása/
Pályázat célja:

eszközbeszerzés/ Rendezvény

(A megfelelő aláhúzandó)

szervezése/ Táboroztatás/ Kulturális
program/ Egyéb

Amennyiben az előző pontnál az „egyéb” kategóriát jelölte meg,
kérem, részletezze a tervezett célt.
iskolai/ intézményi/ térségi/ városi/
regionális/ országos

A program hatósugara
(A megfelelő aláhúzandó)
A program(ok)on résztvevők várható létszáma:
Tervezett rendezvények, programok, szolgáltatások száma:
A megvalósítandó cél eléréséhez rendelkező álló pénzeszközök
(saját forrás összege)
Kérelmezett támogatás összege:
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5. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ, IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK
5.1.
Összes költség
(tervezett kiadások
összege)

Saját forrás
(tagdíj,
maradvány, stb..)

Egyéb forrás
(támogatás, egyéb
pályázat)

Önkormányzati
támogatás igényelt
összege

2020.01.01.-12.31.

5.2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Önkormányzati támogatás igényelt összege
Az önkormányzati támogatásból rendezvények szervezésére
fordítandó összeg
Az önkormányzati támogatásból fenntartásra fordítandó összeg
Az önkormányzati támogatásból eszközbeszerzésre fordítandó
összeg
Tagdíj mértéke
(Kérjük, az éves összesített összeget adja meg)
Tagdíj befizetésének rendszeressége
Havi/ Negyedéves/ Féléves/ Éves
Egyéb forrás
Szervezet összes várható bevétele
(a+b+c+d+f)

6. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA
(min 1 - max. 2 oldal terjedelemben- kézzel kitöltött esetén mellékletként kérjük csatolni)

7. EGYÉB ADATOK:
- igényelt támogatás felhasználásának bemutatása (min 0,5 - max. 2 oldal terjedelemben - kézzel kitöltött esetén
mellékletként kérjük csatolni)
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NYILATKOZAT
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem:
- hogy a pályázatban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek;
- hogy a megpályázott programot a program tartalmának csökkentésével akkor is meg kívánjuk
szervezni, ha a szervezet nem kapja meg a megpályázott, teljes támogatási összeget;
- hogy szervezetünknek halasztott hatályú vagy lejárt esedékességű köztartozása nincs;
- az önkormányzat felé meg nem fizetett, lejárt tartozásunk nincs;
- a szervezet megszűntetésére irányuló PTK. szerinti eljárás alatt nem áll;
Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a megadott személyes adatokat az önkormányzat a nyilvántartásában megőrizze, azokat a
pályázattal összefüggő célra felhasználja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint.
Tudomásul veszem, hogy a pályázat eredményét az önkormányzat hivatalos lapjában, illetve a honlapján
közzéteszi.
Kijelentem, hogy a pályázati kiírást és a pályázati feltételeket elolvastam és tudomásul vettem.
Kijelentem, hogy a pályázatban résztvevőkre vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót elolvastam és tudomásul
vettem.
Szigetszentmiklós, ………………
PH.
…………………………….
hivatalos képviselő neve
(nyomtatott betűvel)

……………………………..
cégszerű aláírása

A pályázat benyújtásához szükséges mellékletek:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap
a szervezet hatályos alapszabályának, alapító okiratának másolata (egyházak esetén releváns dokumentum)
igazolás a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének való megfelelésről (4.sz. melléklet)
nyilatkozat a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára
vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről (5.sz. melléklet)
a 2020. évi programterv és programonkénti, illetve kiadási jogcímenkénti (pl. tárgyi eszköz, nyomdai
ktsg.) részletes költségvetés
a pályázó előző évi (2019. évi) tevékenységéről szóló írásos beszámoló/összefoglaló,
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