PÁLYÁZATI ADATLAP
Siófok Város Önkormányzat által a
helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez
A beérkezés dátuma:
(Pályázatot személyesen leadni a Polgármesteri
hivatal 5. számú irodájában lehet!)
PÁLYÁZAT CÍME: (közművelődési pályázati alapot vagy amatőr-sport pályázati
alapot érintően: KÖZMŰVELŐDÉSI vagy SPORT PÁLYÁZAT)
…………………………………………………………………………………………………..
BESOROLÁSA: (Kérjük, hogy egy X beírásával, csak egy támogatási igényt jelöljön
meg!)
Működési kiadások támogatása
(alapműködés)
Rendezvény támogatása
1. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI:
Megnevezése: …………………………………………………………………………………
Postacíme: 8600 Siófok, (Pf.: ………...) ……………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………….
Szervezeti formája:
egyesület, alapítvány, közalapítvány, közhasznú szervezet, egyéb: ……………………
Bírósági bejegyzésének száma: …………………………………………………………….
A pályázó adószáma: ………………………………………………………………………...
2. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK
Neve: …………………………………………………………………………………………...
Postacíme: …………………………………………………………………………………….
Telefonszáma: ………………………………………………………………………………...
Fax száma: …………………………………………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………………………………………………….
Honlap címe (ha van): ………………………………………………………………………..

RENDEZVÉNY TÁMOGATÁSA ESETÉN
(Csak rendezvény támogatására irányuló pályázat esetén kell kitölteni!)
A RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT FELELŐS SZEMÉLY
Neve és a szervezetben betöltött funkciója: ………………………………………………
Telefonszáma: ………………………………………………………………………………..
Fax száma: ……………………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………….
Rendezvény megszervezésében és lebonyolításában résztvevő további szervezetek:
…………………………………………………………………………………………………..
Rendezvény megnevezése:…………………………………………………………………
Rendezvény időpontja: ………………………………………………………………………
Rendezvény helyszíne: ………………………………………………………………………
A rendezvény leírása (a pályázat 4. számú melléklete, minimum 1 oldal
terjedelemben különös tekintettel a mozgósítani kívánt lakosság számára)
3. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET BANKSZÁMLA-VEZETŐ PÉNZINTÉZETÉNEK
Megnevezése: …………………………………………………………………………………
Postacíme: …………………………………………………………………………………….
Bankszámla száma: ……………………………………………………………………….....

4. A pályázó konkrét tevékenységének bemutatása és a pályázat benyújtását
megelőző évben megvalósított programjainak leírása (a pályázat 1. számú
melléklete, minimum 1 oldal terjedelemben)
5. A pályázó tárgyévi teljes programterve (a pályázat 2. számú melléklete:
részletes leírás és ütemterv, feltüntetve, hogy melyik program hány embert
érint, kiket kívánnak megcélozni).
6. A pályázónak a pályázata mellékleteként a városi programok szervezésért
felelős Kálmán Imre Kulturális Központ által kiadott igazolást kell benyújtania
városi
rendezvényen
való
térítésmentes
közreműködést
célzó
együttműködésről (a pályázat 3. számú melléklete).
Figyelem!
A pályázati támogatás elszámolásánál kötelező benyújtani a Kálmán Imre
Kulturális Központ igazgatójának igazolását arra vonatkozóan, hogy a
pályázat benyújtásakor vállalt részvételét teljesítette.
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7. A PÁLYÁZOTT TEVÉKENYSÉG (MŰKÖDÉS ÉS RENDEZVÉNY ESETÉN
IS) FORRÁSAI
A rendelkezésre álló saját forrás
összege
(b)
A rendelkezésre álló külső
forrás összege
(c)=(a)+(b) A rendelkezésre álló saját és
külső források összege
(d)
Az önkormányzattól ezúton
pályázott forrás összege
(e)=(c)+(d) A
tevékenység
megvalósításához szükséges
teljes összeg
(a)

Ft

A forrástáblázat (b) pontjában megadott külső forrás megnevezése (igazolással
tudjuk elfogadni):
…………………………………………………………………………………………………
8. A PÁLYÁZOTT CÉL MAGVALÓSÍTÁSI MÓDJÁNAK RÉSZLETES LEÍRÁSA
(4. SZÁMÚ MELLÉKLET, MINIMUM 1 OLDAL TERJEDELEMBEN)
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9. A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:
Kérjük, mellékelje az alábbi dokumentumokat vagy azok másolati példányait
(hitelesítve: aláírással bélyegzővel ellátva)!
 a szervezet létesítő okirata
 a bírósági/cégbírósági nyilvántartásba történő bejegyzés
 a szervezet lakosságnak szóló rövid ismertetője (ha van szórólap)
 néhány legfontosabb sajtópublikációt (ha van), amely az elmúlt időszakban a
szervezetről megjelent,
 a szervezet által elért eredmények, díjak ismertetője
 a Kálmán Imre Kulturális Központ igazgatója által kiállított igazolás
 igazolás arról, hogy a pályázó a pályázott összeg 10 %-ával önrészként
rendelkezik.

Dátum: …………………………….
……………………………………………….
cégszerű aláírás
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 a pályázó nyilatkozata (a nyilatkozat megtétele kötelező!)

NYILATKOZAT
Alulírott pályázó
a) kijelentem, hogy Siófok Város Önkormányzat forrásaiból juttatott támogatásra
vonatkozó pályázatomban a valóságnak megfelelő és nem megtévesztő
adatokat szolgáltattam, a korábban elnyert önkormányzati támogatásra
vonatkozó
támogatási
megállapodásban
vállalt
kötelezettségeimet
teljesítettem, a pályázatban foglalt adatok, információk valódiak, hitelesek és
hatályosak,
b) vállalom, hogy a pályázaton elnyert összeg felhasználásáról működési
támogatás esetén a tárgyévet követő év március 31. napjáig, a rendezvény
létrehozására kapott támogatás esetén pedig rendezvény időpontját követő 8
napon belül elszámolok,
c) tudomásul veszem, hogy amennyiben a b) pontban meghatározott időpontokig
a támogatás összegét nem használtam fel, vagy nem teljes összegben
használtam fel, köteles vagyok azt Siófok Város Önkormányzat
bankszámlájára visszautalni. (Az elszámolás határidejének módosítására
nincs lehetőség!)
d) kijelentem, hogy a pályázatban
meghatározott célra fordítom,

elnyert

összeget

a

pályázatomban

e) kijelentem, hogy szervezetünknek köztartozása – ideértve az egészség- és
nyugdíjbiztosítási járulékot is – nincs,
f) kijelentem, hogy szervezetünk csőd, felszámolási, illetve végelszámolási
eljárás alatt nem áll, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben
a pályázat elbírálásáig ilyen eljárás indul,
g) tudomásul veszem, hogy a támogatás az általános forgalmi adó összegét is
tartalmazza, a támogatás összegéből általános forgalmi adó nem vonható le,
h) elfogadom, hogy a támogatás nem a pályázatban foglalt felhasználása esetén
azonnali visszafizetési kötelezettségem van, és az következő 2 évben
önkormányzati támogatás iránti igényt nem terjeszthetek elő,
i) tudomásul veszem, hogy az érvényesen befogadott, illetve a nyertes pályázat
adataiból a pályázó megnevezése, székhelyének település adata, a
támogatás tárgya, az igényelt és megítélt összeg értéke, a támogatott
rendezvény megvalósítási helye nyilvánosságra hozható,
j) tudomásul veszem, hogy mint pályázó, adataimat nyilvántartásba veszik, majd
nyilvántartási számon kezelik.
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k) kijelentem, hogy személyemmel, illetve az általam képviselet szervezettel
szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény
-

6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 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, egyesület, 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, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja,
f) az az egyesület, 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.”

-

8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 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, egyesület, egyház 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.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a
honlapon történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.”

Dátum:………………………………….

……………………………………………
cégszerű aláírás
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