
1.a melléklet a 8 /2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez1 

Pályázati adatlap Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

……………….……………………. Bizottsága 

A pályázó neve  

 

 

címe  

 

A pályázott cél 
megnevezése 

 

A pályázott cél 

ismertetése 

 

 

 

 

 

 

A program tervezett időpontja  

A támogatási megállapodás aláírására jogosult 
személy neve, tisztsége, telefonszáma 

 

Pályázatért felelős elérhetősége  

A pályázott cél tervezett részletes költségvetése 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

____________Ft 

____________Ft 

____________Ft 

____________Ft 

____________Ft 

Költségvetés teljes összege Ft 

A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzösszeg (önerő) 

Kitöltése nem kötelező! 

Kitöltése esetén a támogatottnak el kell számolnia az önkormányzati forráson 

kívüli önerő meglétéről! 

Ft 

Egyéb forrásból származó támogatások  

 __________________________________________ 

 __________________________________________  

___________________________________________ 

____________Ft 

____________Ft 

____________Ft 

 

A pályázaton igényelt pénzösszeg 

 

Ft 

                                                        
1
 A 20/2015. (VI.26.) önk. rend. 5. § mód. 
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Bankfiók, számlaszám 

                          -  - 

 

Nyilatkozat 

I. 

Kérelmünket - a fent megjelölt pályázati cél érdekében -  az alábbi helyekre nyújtottuk be: 

…………………..…………………………. vezető ……………….. Ft 

…………………..…………………………. Bizottság ……………….. Ft 

…………………..…………………………. Bizottság ……………….. Ft 

…………………..…………………………. Bizottság ……………….. Ft 

…………………..…………………………. Településrészi Önkormányzat …………….. Ft 

…………………..…………………………. Településrészi Önkormányzat …………….. Ft 

 

II. 

Jelen kérelmünkön kívül a tárgyévben az alábbi támogatásban részesültünk: 

…..........................célra a költségvetési rendelet ……………..………sora terhére……………..... .Ft 

….....................…………………..célra ……………………. polgármesteri keretből……………... Ft 

….........................………………..célra ……………………. Bizottságtól ………….............…….. Ft 

……….........................…………..célra ……………………. Bizottságtól ………………............... Ft 

………….........................………..célra ……………………. Bizottságtól ………………............... Ft 

………….........................………..célra …………………….    …………      ……………............... Ft 

 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert 
pénzösszeg felhasználásáról a megállapodásban foglaltak szerint  elszámolok a támogatást nyújtó részére. 

Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást vissza kell fizetni.  

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek a helyi és az állami 
adóhatósággal szemben, valamint az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szervei, illetve gazdasági 
társaságai felé lejárt tartozása nincs. 

 

Zalaegerszeg, 201...………………………… 

 

………………………………………….. 

                                                               kérelmező neve, aláírása 
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I. 

NYILATKOZAT 

 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 

 

A kérelmező neve: ..................................................................................................................  

Természetes személy lakcíme: .................................................................................................  

Születési helye, ideje: ..............................................................................................................  

Gazdasági társaság esetén székhelye: ......................................................................................  

Cégjegyzékszáma: ...................................................................................................................  

Adószáma:  .............................................................................................................................  

Képviselőjének neve:  ..............................................................................................................  

Egyéb szervezet esetén székhelye:  .........................................................................................  

Képviselőjének neve:  ..............................................................................................................  

Nyilvántartásba vételi okirat száma:  .......................................................................................  

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

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

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

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

(Knyt.) 

 

6.§ (1) bekezdése
1
 szerinti összeférhetetlenség (megfelelő kockába X-et) 

 

1. nem áll fenn vagy □ 

2. fennáll a ........ pont alapján □ 

 

8.§ (1) bekezdése
2
 szerinti érintettség (megfelelő kockába X-et) 

                                                
16. § (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, egyesület, egyházi jogi személy 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, az egyesület, az egyházi jogi 

személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti 

egysége, valamint az egyházi jogi személy 

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 parlamen ti 
vagy helyi önkormányzati választáson, 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették. 
 
2
 8. § (1) Ha a pályázó 
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1. nem áll fenn vagy □ 

2. fennáll a ....... pont alapján □ 
 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 

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

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

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

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

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

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

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

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

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

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.  
 

II. 

Tartozásmentesség 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek a 

helyi és az állami adóhatósággal szemben, valamint az önkormányzat, az önkormányzat 

költségvetési szervei, illetve gazdasági társaságai felé lejárt tartozása nincs, amennyiben ilyen 

tartozása keletkezik, azt az esedékes támogatási összeg kiutalása előtt köteles vagyok a 

támogató felé jelenteni. 
 

III. 
 

A támogatott ÁFA adóalany, adólevonási joga van az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény 22. § (1) bekezdés h) pontja szerinti tevékenységre, az adó megállapításnak az 

általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott általános szabályait alkalmazza (a 

megfelelő válasz aláhúzandó): 

                         igen 

                         nem 

 

Kelt:  ..............................................  

 

 ……………………………. 

 aláírás” 

                                                                                                                                                   
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, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) 
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, 

tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 
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