PÁLYÁZATI ADATLAP
közművelődési céltámogatás igénylésére
1. A pályázó (szervezet, intézmény stb.) neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:
......................................………………..………………........………………………………
….......................................................................................................................................
2. A pályázó (szervezet) adószáma: …………………………………………………………
3. A pályázat megvalósításáért felelős személy neve, címe telefonszáma, e-mail címe:
.........................................................................................................…………………………
…………….....................................................................................................................
4. A pályázat tárgya, - külön lapon részletezve (a tevékenység, ill. a vásárlandó eszköz
segítségével megvalósítandó tevékenység alapkoncepciója, tartalma, módszerei, a
résztvevők létszáma, korosztályi összetétele stb.):
……………….....................................................................................................................
5. Az igényelt támogatás összege: ……………………………………………………….Ft
(részletes költségvetés külön lapon mellékelve)
Saját vagy egyéb forrásból rendelkezésre álló összeg: ................................................ Ft
6. A pályázó számlaszáma:
.........................................................................................................…………….………
7. Ha a pályázó nem közművelődési intézmény, nevezzen meg két (a szervezethez nem
tartozó) személyt, akiktől szakvélemény kérhető a pályázat elbírálásához. Magánszemély
esetében a pénzügyi lebonyolító nyilatkozata is szükséges.
1.
név:

2.

……………………… …………… ………………………………..…

foglalkozás:

…………………………………… ……………………………………

cím, telefon:

…………………………………… ……………………………………..

Beküldési határidő: 2015. április 17.

Budapest, …………….
P. H.
....................................................
a pályázó aláírása

Tájékoztató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságával kapcsolatos szabályozásról

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságával kapcsolatban 2 jogszabály van hatályban:
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
- a törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet
A jogszabályok célja, hogy a közpénzekből – így az önkormányzat költségvetéséből is (!) – nyújtott
támogatásokat nyilvánosságra kell hozni, illetve bizonyos kört kizárnak a támogatásból.
Nem érinti az adatszolgáltatási kötelezettség a társadalombiztosítási és szociális pénzbeli, természetbeni
ellátásokat a jogszabályban foglaltak alapján.
Önkormányzatunkat a fentiek jellemzően a pályázati eljárások illetve az egyedi támogatási kérelmek
(alapítványok, egyházak, egyesületek és más civil szervezetek, valamint magánszemélyek) kapcsán érintik.
A pályázóknak pályázataik, egyedi támogatási igényeik benyújtásakor nyilatkozniuk kell arról: nem áll-e fenn
olyan törvényben meghatározott körülmény, amely kizárja őket a közpénzből nyújtott támogatás lehetőségéből
(összeférhetetlenség), vagy olyan körülmény, amelynek közzététele kötelező (érintettség). Érintettség esetében a
pályázóknak közzétételi kérelmet kell benyújtaniuk.
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy az önkormányzati pályázati felhívások dokumentációjában
megtalálhatják:
•

azt az űrlapot (1. Nyilatkozat), amelynek segítségével a pályázó nyilatkozni tud összeférhetetlenségéről,
illetve érintettségéről a pályázat benyújtásakor, valamint

•

azt az űrlapot (2. Közzétételi kérelem), amelynek segítségével a pályázó a pályázat benyújtásakor - vagy
ha az érintettség a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, az ettől
számított 8 munkanapon belül - kezdeményezni tudja érintettségének közzétételét.

Továbbá felhívjuk a pályázók figyelmét arra is, hogy a pályázat érvénytelen, ha a pályázó az
összeférhetetlenségről, illetve az érintettségről nem nyilatkozik. Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak,
akinél az érintettség fennáll és arról nyilatkozott is, de annak közzétételét a törvényben meghatározottak szerint
nem kezdeményezte.
A kérelmező törvényi adatszolgáltatási kötelezettségét akkor is köteles teljesíteni, ha egyedi támogatási kérelmet
nyújt be az önkormányzathoz vagy annak valamely szervéhez (polgármester, alpolgármester, bizottság stb.).

