1. számú melléklet
TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA
KÉRELEM ADATLAP
Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni!
1. A PÁLYÁZÓ ADATAI
Pályázó megnevezése:

Címe:

2. A PÁLYÁZÓ EGYÉB AZONOSÍTÓ ADATAI
Adószám:
Statisztikai számjel:
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _
Bírósági nyilvántartásba vételi határozatszám: Telefonszámok:
E-mail:

Honlap cím:

A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve, címe:

A pályázó képviseletében eljáró személy (aki ezen pályázat dokumentumait aláírja) neve, címe,
ha az nem a fenti képviselő*:

*Amennyiben nem a bírósági kivonat szerinti képviselő jár el, úgy a képviselő által aláírt alakszerű
meghatalmazás csatolása szükséges! Az alakszerű meghatalmazáson szerepelnie kell a meghatalmazó, a
meghatalmazott és az aláírásokat hitelesítő két tanú nevének, lakcímének és aláírásának.

3. A PÁLYÁZÓ JOGI STÁTUSZA
Alapítvány

Társadalmi szervezet

4. A PÁLYÁZÓ MŰKÖDÉSI SZINTJE ÉS HATÓKÖRE

Kérjük, tegyen „X”-et a megfelelő kategória mellé, csak egy kategória jelölhető meg!

regionális

megyei

kistérségi

helyi

egyéb

5. A PÁLYÁZÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE

Jelölje meg a szervezetre legjellemzőbb tevékenységcsoportot! Figyelem, csak egy kategória jelölhető meg!

egészségügy

politika

jogvédelem

sport

környezetvédelem

szabadidő, hobbi, rétegszervezetek

közbiztonság védelme

szakmai, gazdasági érdekképviselet

kultúra, telekommunikáció, közművelődés,
hagyományápolás

szociális ellátás
település- és közösségfejlesztés,
lakásügy
többcélú adományosztás, nonprofit
szövetségek, ernyőszervezetek

kutatás, tudomány
nemzetközi kapcsolatok, EU-integráció
oktatás

vallás

polgárvédelem, katasztrófa-elhárítás, tűzoltás

egyéb:…………………………………..

6. PÉNZINTÉZETI ADATOK
A szervezet számlaszáma, ahová a támogatás
átutalását kéri

Számlavezető pénzintézet

________-________-________
7. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK
ADATOK

BRUTTÓ ÖSSZEG (Ft-ban)

A pályázaton igényelt támogatás összege:
A pályázati cél megvalósulásának kezdő
időpontja:
________________

Ft
A pályázati cél megvalósulásának befejező
időpontja:
_________________

8. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ FORRÁS- ÉS
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
ADATOK
1. Jelen pályázaton igényelt támogatás összege és
felhasználásának részletezése:

ÖSSZEG
Ft

(az itt megjelölt összegnek meg kell egyeznie a 7. pontban
feltüntetett összeggel)
-

Ft

-

Ft

-

Ft

-

Ft

-

Ft

2. Saját forrás:

Ft

3. Egyéb államháztartási forrás:
4. Más támogatótól várható támogatás:
ÖSSZESEN (=1+2+3+4):

Ft
Ft
Ft

9. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS INDOKLÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK
BEMUTATÁSA

10. AZ IGÉNYLŐ FOLYÓ ÉVI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉS KÖVETKEZŐ ÉVI
TERVEINEK BEMUTATÁSA

11. A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI
a) A társadalmi szervezet folyó évi és jövő évi költségvetés tervezete.
b) A kérelem benyújtása évében kapott önkormányzati támogatás összege és annak
felhasználásáról tájékoztató.
c) A bírósági nyilvántartásba vételről szóló végzést, amennyiben első ízben igényel
önkormányzati támogatást.

2. sz. melléklet
Támogatási megállapodás
1. Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5..
képviseli: Jónás Sándor polgármester, továbbiakban: támogató) a képviselő-testület
____________________
számú határozata alapján
___________________________________________________________________________
(szervezet megnevezése, címe, képviselője, adószáma/adóigazgatási azonosítószáma)
(továbbiakban: támogatott) részére __________________________________ Ft, azaz
_________________________ forint támogatást biztosít.
A támogatás felhasználásának célja:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást jelen megállapodás aláírását
követően átutalja támogatott ________________________________ (pénzintézetnél) vezetett
____________________________ számú számlájára, az alábbi ütemezés szerint:
________________________________________________
________________________________________________
3.Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásáról, a felhasználást
követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig a támogató felé
szöveges beszámoló, valamint a megállapodás mellékletét képező „Elszámolás támogatásról”
elnevezésű adatlap megküldésével elszámol. Az elszámolási adatlaphoz csatolni kell a
támogatás felhasználását igazoló dokumentumok hiteles másolatát.
Támogatott vállalja, hogy az önkormányzati támogatás felhasználásakor a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX törvény rendelkezéseit betartja.
A támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének nem
tesz eleget határidőben, e kötelezettsége teljesítéséig a támogató a további támogatás
folyósításának felfüggesztése iránt intézkedik. Amennyiben a támogatott az előírt számadási
kötelezettségének neki felróható módon nem tesz eleget, az a támogatás nem rendeltetésszerű
felhasználásának minősül. A támogatás jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén a kedvezményezettet a támogatás összegének visszafizetésére kötelezik.
4. Pályázati támogatás megelőlegezése esetén Támogatott vállalja, hogy Támogató részére a
megelőlegezett összeget _________________________________ napjáig visszafizeti.
Tiszacsege,_____________________________

Támogató

Támogatott

Támogatási megállapodás melléklete
ELSZÁMOLÁS TÁMOGATÁSRÓL
Támogatott megnevezése:
Támogatás összege:
Támogatás jogcíme:

Sorsz.

Dátum

Felhasználási cél, jogcím
megnevezése

Az elszámolás alapjául szolgáló
dokumentum megnevezése,
azonosítója

felhasználás
összege

Összesen:

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti adatok valósak, az általam
képviselt szervezet számviteli nyilvántartásában fellelhető dokumentumokon alapulnak.
- Az elszámolólaphoz csatolni kell a felhasználást igazoló dokumentumok hitelesített
másolatát.
Dátum: ____________________________
__________________________
aláírás, PH.

3. számú melléklet
ELSZÁMOLÁS TÁMOGATÁSRÓL
Támogatott megnevezése:
Támogatás összege:
Támogatás jogcíme:
Sor
sz.

Dátum

Felhasználási cél, jogcím
megnevezése

Az elszámolás alapjául szolgáló
dokumentum megnevezése,
azonosítója

Felhasználás
összege

Összesen:

-

-

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti adatok valósak, az általam
képviselt szervezet számviteli nyilvántartsáában fellelhető dokumentumokon
alapulnak.
Az elszámolólaphoz csatolni kell a felhasználást igazoló dokumentumok hitelesített
másolatát.

Dátum: ______________________
______________________
Aláírás, PH.

