Érkezett:

Iktató szám:

GYOMAENDRŐD VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
5500 GYOMAENDRŐD,
SZABADSÁG TÉR 1.

PÁLYÁZATI ADATLAP
a 2011. évi Civil szervezetek támogatási alapra
Benyújtási határidő:
Személyesen: 2011. március 31. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2011. március 31.
A pályázó társadalmi szervezetek és alapítványok neve és címe:

A pályázó szervezet megalakulásának éve:

A pályázó szervezet , alapítvány levelezési címe:

Pályázatért felelős személy neve, telefonszáma:

Számlavezető pénzintézet neve, bankszámlaszáma:

Bírósági cégbejegyzés (vagy folyamatban lévő kérelem) száma: Kérem, hogy a bírósági bejegyzés
fénymásolatát csatolja

Taglétszáma: ________________________________________________
A tagok milyen korosztályhoz tartoznak (csak művelődés célú civil szervezet esetén kérjük kitölteni):

Korábbi években részesültek-e önkormányzati támogatásban? (a megfelelő választ kérjük aláhúzni)
igen

nem

Ha igen, az évek alá a támogatási összeget írja be:
2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

A programmegvalósítás időpontja és időtartalma:

A közölt adatok a valóságnak megfelelnek: igen - nem

Az éves program rövid ismertetése

Mire igényli a támogatást? /eszközbeszerzéshez igényelt támogatás esetén szíveskedjen árajánlatot csatolni a
pályázati laphoz

Igényelt támogatási összeg:……………………………….Ft
A pályázó tudomásul veszi, hogy az esetlegesen megítélt támogatás felhasználásáról szerződést kell
kötnie, ahol a szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról
írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai), és a támogatást csak a
szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra használhatja fel.
Kötelező mellékletek:
1. Pályázó nyilatkozatai
2. Civil szervezet bírósági bejegyzésének fénymásolata, Országos egyesület helyi szervezeteként működő
egyesület esetében az Országos szervezet nyilatkozata arról, hogy helyi szervezet tagja az országos
szervezetnek, és a pályázatot benyújtó személy jogosult eljárni a helyi szervezet nevében.
3. Aláírási címpéldány
4. Nyilatkozatok megfelelő lapja
Gyomaendrőd, 2011. ……………………..hó……………nap
______________________
civil szervezet aláírásra jogosult képviselője

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI
1.
Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban ismertetett dokumentumok rendelkezésemre állnak, azokat
betekintésre a támogató, vagy megbízott képviselője számára bármikor bemutatom, illetve kérésre másolatban
átadom.
2.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
- az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozásom nincs,
valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználására vonatkozó
szerződésben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem,
- a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenem csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás,
illetve lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozásom nincsen, továbbá amennyiben csőd-, végelszámolási
vagy felszámolási eljárás indul ellenem, illetve lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozásom keletkezik a
pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét bejelentem,
- a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli
foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére nem kötelezett,
3.
Alulírott nyilatkozom, hogy az Ifjúsági, Civil és Sport alapból igényelt támogatás teljes összegét a
pályázatban foglaltak megvalósítására fordítom.
4
Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban leírtakat abban az esetben is megvalósítom, ha a
pályázatomban igényelt összeget csak részben kapom meg.
5.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen pályázatban foglaltakkal kapcsolatos bármely változásról
írásban tájékoztatom Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Titkárságát.
6.
Kötelezettségek vállalok arra, hogy pályázatom pozitív elbírálása esetén a pályázati szerződés
megkötésének időpontjára csatolom az állami adóhatóság által kiadott együttes adóigazolást, továbbá az
önkormányzati adóhatóság által kiállított adóigazolást arról, hogy az államháztartás alrendszerei felé lejárt
esedékességű tartozásom nincs.

Gyomaendrőd, 2011. ________________________________

____________________________
a pályázó aláírása

Nyilatkozatok Egyéb Szervezet részére
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!

Nyilatkozó Egyéb Szervezet pályázó:
NEVE:
SZÉKHELYE:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
ADÓSZÁMA:
KÉPVISELŐ NEVE:
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI OKIRAT SZÁMA:
NYILVÁNTARTÁSBA VEVŐ SZERV NEVE:

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy
vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi
szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel
rendelkező azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)

Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az
a)-c) pont alá tartozó személy, vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.)

Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a pályázati
eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által üzemeltetett
honlapon.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

