
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Pápa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet pápai székhelyű 

sportegyesületek működésének támogatására.  

 

Pályázat célja:  

Pápai székhelyű sportegyesületek számára vissza nem térítendő támogatás biztosítása.  

 

Pályázat keretösszege:  

70 millió Ft 

 

Pályázók köre:  

Pápa  város  közigazgatási  területén  működő,  pápai  székhellyel  nyilvántartásba  vett  sportegyesület 

(a továbbiakban: Pályázó). 

 

Igényelhető támogatás mértéke:  

A támogatás mértéke nem lehet több, mint a pályázó sportegyesület összes egyéb helyről származó 

bevétele. Kivételt képeznek ezen kitétel alól azon utánpótlás nevelő tevékenységet folytató 

sportegyesületek, melyek munkája eredményeként a sportegyesület utánpótlás versenyzője olimpiai 

sportágban korosztályos világversenyre készülő magyar nemzeti válogatott keretének a tagja, vagy az 

előző évben korosztályos világversenyen vett részt.  

 

Pályázni kizárólag a pályázati adatlapon lehet.  

 

Pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:  

- pályázati adatlap 

- a pályázó bírósági nyilvántartásba vételéről vagy bejegyzéséről szóló okirat hitelesített* másolata,  

- a pályázó hatályos alapító okiratának hitelesített* másolata, 

- nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvényben (a továbbiakban: Knytv.) foglalt összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, 

vagy hiányáról (1. melléklet),  

- közzétételi kérelem a Knytv. 8. § (1) szerinti érintettség fennállása esetén (2. melléklet), 

- nyilatkozat a köztartozás mentességről (3. melléklet) és 15 napnál nem régebbi igazolás a 

köztartozásmentes adózónak minősülésről (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a 

alapján), 

- a pályázati adatlap 4-7. mellékleteit képező nyilatkozatok, 

- a pályázó tárgyévi költségvetése, 

- a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozó igazolás a mérlegbeszámoló bírósági letétbe 

helyezéséről (amennyiben a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, 

a támogatási összeg folyósításának feltétele az igazolás benyújtása), 

- a 8. melléklet szerinti nyilatkozat a csekély összegű támogatásokról, 

- a sportegyesület tagnyilvántartása, 

- a tagdíj összegét megállapító közgyűlési jegyzőkönyv (amennyiben van) hitelesített* kivonata. 

 

Hiánypótlás 

A pályázat beérkezését követően egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra. Pályázónak a 

hiánypótlásra történő felszólítást követően 5 napon belül kell a hiánypótlást teljesíteni. 

Amennyiben a Támogató a hiánypótlás ellenőrzése során újfent megállapítja, hogy a pályázat nem felel 

meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az 

érvénytelenség okának megjelölésével értesítést küld a pályázónak. 

 

 

 

*pályázó képviseletére jogosult személy eredeti aláírása és amennyiben van, az egyesület bélyegzője 



A támogatás elbírálásánál előnyben részesülnek: 

a) azon sportegyesületek, akik valamely vállalkozástól társasági adóban részesülnek, 

b) azon sportegyesületek, amelyek a soron következő nyári és téli Olimpiai Játékok programján szereplő 

sportágakat irányító nemzetközi szövetségek tagjaiként működő, magyar bíróság által nyilvántartásba 

vett olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségének tagjai,  

c) a b) pontban feltüntetett feltételnek nem megfelelő, ugyanakkor olimpiai versenysportokat képviselő 

egyesületek,  

d) azon sportegyesületek, amelyek a b)-c) pontban feltüntetett feltételnek nem felelnek meg, 

ugyanakkor nyilatkozatot csatolnak be arról, hogy a pályázó egyesület az adott sportág országos 

sportági szakszövetség tagja, 

e) az adott sportág hivatalos szövetsége által kiírt versenyeken résztvevő sportegyesületek, 

f) azon sportegyesületek, amelyek utánpótlás neveléssel is foglalkoznak.  

 

Támogatásban az a sportszervezet részesülhet, amely – amennyiben volt – hiánytalanul elszámolt az 

előző évben kapott önkormányzati támogatással.  

 

Nem részesíthető támogatásban 

- aki a pályázatában valótlan adatot szolgáltatott, 

- akit a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 

és átadásáról szóló 25/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete 9. §-ban foglaltak alapján kizártak a 

támogatásból, 

- akinek köztartozása van, 

- aki az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglalt letétbe helyezési és közzétételi 

kötelezettségének nem tett eleget, 

- aki csőd-, felszámolási-, végelszámolási, végrehajtási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt áll, 

- aki az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében 

foglaltaknak nem felel meg, 

- aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében nem 

minősül átlátható szervezetnek. 

 

Nem részesülhet 3 évig támogatásban, 

- aki elszámolási kötelezettségének felhívás ellenére sem tett eleget, 

- aki az önkormányzat, a képviselőtestület vagy valamely szerve jó hírnevét megsértette, 

- akit a 8. § (3) bekezdése alapján a támogatás visszafizetésére köteleztek. 

 

Pályázat benyújtása 

A pályázatot egy példányban postai úton, vagy személyesen a Pápai Polgármesteri Hivatal Titkárságára 

(8500 Pápa, Fő u. 5.), vagy elektronikusan a titkarsag@papa.hu email címre kell megküldeni.   

 

A pályázat elektronikusan is letölthető az alábbi linken: 

 

http://www.papa.hu/papaiak/polgarmesteri-hivatal/dokumentumtar 

 

A pályázat beérkezési határideje: 2020. február 29. 

 

A pályázat elbírálása 

A pályázatokat Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Humánerőforrás Bizottsága bírálja el 

2020. március 31-ig. 

A pályázat elbírálásáról és annak eredményéről 15 napon belül a Pályázó írásos értesítést kap. A 

pályázat elbírálását követő 30 napon belül Támogató támogatási szerződést köt a Pályázóval. 

 

A támogatás felhasználása, elszámolása 

mailto:titkarsag@papa.hu
http://www.papa.hu/papaiak/polgarmesteri-hivatal/dokumentumtar


A támogatás más részére nem adható tovább. 

 

A támogatási összeget kizárólag a sportegyesület alapszabálya szerinti működtetésre – pl. létesítmény 

fenntartás/pálya és terembérleti díj, edzők és sportvezetők díjazása, valamint annak közterhei, igazolt 

sporteseményre történő szállítási és utazási költségek, közösségi rendezvényen helyben nyújtott 

szolgáltatás, játékvezetői költség, sportfelszerelések vásárlása, nevezési díj, játékengedélyek, sportorvos 

biztosításának költségei, stb. -, TAO támogatásból finanszírozott létesítményfejlesztés önrészére, 

továbbá az egyesület működéséhez köthető infrastruktúra fejlesztésére lehet felhasználni.   

 

Amennyiben a megállapított támogatási összeg meghaladja az 1 millió forintot, a támogatási összeg 

átutalása két egyenlő részletben történik meg. Pályázó a támogatás első részletéről legkésőbb július 31. 

napjáig köteles elszámolni Támogató felé. Ezen elszámolás elfogadását követően kerülhet sor a 

támogatás második részletének átutalására. A támogatási összeg második részletéről a pályázó 

legkésőbb a támogatást követő év január 31. napjáig köteles elszámolni a Támogató felé. 

Amennyiben a pályázó részére megállapított támogatás összege nem haladja meg az 1 millió forintot, a 

támogatás összegéről a pályázó a támogatást követő év január 31. napjáig köteles elszámolni. 

Fenti szabályok alól kivételt képeznek az infrastruktúrális fejlesztési célra megállapított támogatások, az 

e célra kapott támogatási összeg átutalása egyösszegben történik és a támogatás összegéről a fejlesztés 

várható befejezését követő hónap 31. napjáig köteles az egyesület elszámolni. 

 

Amennyiben támogatott a támogatást egészben vagy részben nem kívánja felhasználni, úgy ezt köteles a 

Támogatónak írásban bejelenteni, és a támogatási szerződés megszüntetését vagy módosítását 

kezdeményezni. A fel nem használt támogatási összeget a támogatási szerződés megszüntetését vagy 

módosítását követő 5 napon belül köteles kamatmentesen visszafizetni. 

 

A támogatási szerződés megszüntethető vagy módosítható, ha a támogatott önhibáján kívüli okból nem 

tudja teljesíteni a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét. Az önhibáján kívüli okot a 

támogatottnak kell bizonyítania. 

 

A támogatási szerződés megszüntetéséről vagy módosításáról a kérelem benyújtását követő 15 napon 

belül kell dönteni.  

 

Pályázó a támogatással a támogatási szerződésben meghatározottak szerint köteles elszámolni. 

 

A támogatás felhasználásáról szóló beszámolóhoz csatolni kell: 

- a 9. melléklet szerinti szakmai és pénzügyi beszámolót, 

- a 10. melléklet szerinti bizonylatösszesítő lapot és  

- a támogatás felhasználásáról szóló, a támogatott eredeti aláírásával (bélyegzőjével) hitelesített 

számlákat vagy szabályszerűen kiállított számviteli bizonylatokat. 

 

A támogatott a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

15. § (1) bekezdésében foglaltak szerint köteles visszafizetni a támogatást, ha 

- jogosulatlanul vette igénybe, jogszabálysértő módon vagy nem rendeltetésszerűen használta fel, 

- a szerződés megszűnésére vagy megszüntetésére okot adott. 

 

 

Pápa, 2020. február 19. 



PÁLYÁZATI ADATLAP  

 

1. Pályázó adatai: 

 

Megnevezése: ______________________________________________________________ 

Adószáma: ________________________________________________________________ 

Nyilvántartási száma: ________________________________________________________ 

Székhelye: _________________________________________________________________ 

Levelezési címe: ____________________________________________________________ 

Képviselője: _______________________________________________________________ 

Telefon: _____________________________________ Email: _______________________ 

Bankszámlaszáma: __________________________________________________________ 

A támogatásból finanszírozandó kiadás tekintetében általános forgalmi adó levonási jogosultsággal 

rendelkezem / nem rendelkezem. 

 

2. Pályázó működésének, tevékenységének bemutatása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Pályázati cél bemutatása  

- Milyen versenyeken vett részt az elmúlt 2 évben?  

- Milyen versenyeken vesz részt a tárgyévben, a versenyek minősítése (helyi, regionális, országos, 

nemzetközi)?  

- Hány versenyző vesz részt a tervezett versenyeken?  

- Versenyek tervezett helyszíne, időpontja? 

- A rendezvény várható látogatottsága?  

- Mely önkormányzat által szervezett rendezvényen vett/vesz részt (pld.: mini olimpia.)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A pályázati cél megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet: 

 

Saját forrás: _______________________________________________________________ 

 

Egyéb forrás: ______________________________________________________________ 

 

Pályázott összeg: ___________________________________________________________ 



Részletes költségvetés 

 

BEVÉTELEK 

 

Forint 

I. SAJÁT ERŐ (tagdíj bevétel, reklám, belépődíjak, egyéb pl.: 

helyhasznosítási díj, bérleti díj, stb.) 
 

  

  

  

  

  

  

  

II. TÁMOGATÁSOK (állami költségvetésből származó 

támogatás, pályázatok, egyéb önkormányzati támogatás, 

alapítványi, közalapítványi támogatás, egyéb adomány, stb.)  

 

  

  

  

  

III. JELEN PÁLYÁZATON IGÉNYELT TÁMOGATÁS  

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KIADÁSOK 

saját forrásból 

biztosított 

(Ft) 

pályázati támogatásból 

biztosított (Ft) 

I. Kommunikációs szolgáltatások (telefon, fax, internet, 

stb.) 
  

   

   

II. Szolgáltatási kiadások (bérleti díjak, szállítási 

költségek, karbantartás, javítás, működés, üzemeltetési 

kiadások, szállásköltség, utazási költség, 

reklámköltség, nyomdaköltség, stb.) 

  

   

   

   

   

   

   

   

III. Egyéb kiadások (honorárium, tiszteletdíj, 

jegyzőkönyvvezető díja, stb.) 
  

   

   

   

   

   

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)   

A kiadások összesen sor összegének meg kell egyeznie a bevételek összesen sor összegével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok: 

- pályázati adatlap 

- a pályázó bírósági nyilvántartásba vételéről vagy bejegyzéséről szóló okirat hitelesített* másolata,  

- a pályázó hatályos alapító okiratának hitelesített* másolata, 

- nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvényben (a továbbiakban: Knytv.) foglalt összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, 

vagy hiányáról (1. melléklet),  

- közzétételi kérelem a Knytv. 8. § (1) szerinti érintettség fennállása esetén (2. melléklet), 

- nyilatkozat a köztartozás mentességről (3. melléklet) és 15 napnál nem régebbi igazolás a 

köztartozásmentes adózónak minősülésről (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a 

alapján), 

- a pályázati adatlap 4-7. mellékleteit képező nyilatkozatok, 

- a pályázó tárgyévi költségvetése, 

- a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozó igazolás a mérlegbeszámoló bírósági letétbe 

helyezéséről (amennyiben a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, 

a támogatási összeg folyósításának feltétele az igazolás benyújtása), 

- a 8. melléklet szerinti nyilatkozat a csekély összegű támogatásokról, 

- a sportegyesület tagnyilvántartása, 

- a tagdíj összegét megállapító közgyűlési jegyzőkönyv (amennyiben van) hitelesített* kivonata. 

 

A pályázó kijelenti, hogy a pályázati adatlapon leírtak a valóságnak megfelelnek. 

 

 

 

Kelt, ……………………………….. 

 

 

 

         ………………………………………. 

          pályázó aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*pályázó képviseletére jogosult személy eredeti aláírása és amennyiben van, az egyesület bélyegzője 



 

1. melléklet 

NYILATKOZAT 

 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

 

 

A Pályázó neve: ………………………………………………………………………………………….. 

 

Természetes személy lakcíme: …………………………………………………………………………… 

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

Adóazonosító jele: ………………………………………………………………………………………… 

 

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

Cégjegyzékszáma: ………………………………………………………………………………………… 

Cégbejegyző szerv neve: ………………………………………………………………………………….. 

Adószáma: ………………………………………………………………………………………………… 

Képviselőjének neve: ……………………………………………………………………………………… 

 

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

Képviselőjének neve: ……………………………………………………………………………………… 

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

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ………………………………………………………………... 

 

 

Kijelentem, hogy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  

 

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 

 

  1. nem áll fenn vagy  

 

2. fennáll az …pont alapján                   

       

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 

 

  1. nem áll fenn vagy  

 

2. fennáll az …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. 

 

Kelt: ……………………………… 

 

………………………..………… 

             pályázó aláírása 
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2. melléklet 

 

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM 

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

8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről 

 

 

A Pályázó neve: ……………………………………………………………………………….. 

 

Természetes személy lakcíme: ………………………………………………………………… 

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

Adóazonosító jele: …………………………………………………………………………….. 

 

Gazdasági társaság esetén székhelye: ………………………………………………………… 

Cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………………………. 

Cégbejegyző szerv neve: ……………………………………………………………………… 

Adószáma: …………………………………………………………………………………….. 

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

 

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

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

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

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ……………………………………………………. 

___________________________________________________________________________ 

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség a pályázóként megjelölt szervezettel 

szemben fennáll, mert  

 

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó 

szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében 

nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes 

személy pályázó esetén!).  

 

Indokolás:  

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, 

székhelye beírandó):  

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

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

 

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó 

esetén!) 

 

Indokolás:  

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): 

köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a 

polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi 

önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a 

központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei; 
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c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag 

természetes személy pályázó esetén!) 

 

Indokolás:  

- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy 

döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem 

minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.  

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.  

(A kívánt rész aláhúzandó!) 

 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az 

örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér; 

 

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) 

pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó 

esetén!). 

 

Indokolás: 

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): 

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

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

 

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): 

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

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az 

örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér; 

 

e) A pályázóként megjelölt 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, 

 

Indokolás: 

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó): 

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

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet 

neve, székhelye beírandó): 

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

 

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):  

a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az 

államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a 

fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről 

szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, 

felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei 

vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai; 
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A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az 

örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér; 

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az 

érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben 

megfelelnek. 

 

Kelt: …..………………… 

 

 

            

       ……………………………….………. 

           pályázó aláírása 
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3. melléklet  

 

 

PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA  

KÖZTARTOZÁSMENTESSÉGRŐL 

 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában:  

 

- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé köztartozásom nem áll fenn,  

- Pápa Város Önkormányzata felé köztartozásom nem áll fenn,  

- amennyiben korábban már részesültem Pápa Város Önkormányzatától támogatásban, 

annak felhasználásáról szóló elszámolást a támogató elfogadta. 

 

 

Kelt: ……………………………………. 

        

 

            

       ……………………………………….. 

              pályázó aláírása 
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4. melléklet 

 

PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:  

 

- az egyesület csőd-, felszámolási-, végelszámolási, végrehajtási vagy kényszertörlési 

eljárás hatálya alatt nem áll,  

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja 

értelmében átlátható szervezetnek minősül, 

- az egyesület megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, 

- az egyesület működése a hatályos jogi szabályozásnak megfelel,  

- a támogatási összeggel szerzett vagyontárgyat az egyesület karbantartja és fenntartja.  

 

A pályázó tudomásul veszi és magára nézve kötelezően elfogadja, hogy: 

 

- amennyiben a támogatási szerződés megkötését követően hitelt érdemlő módon 

bebizonyosodik, hogy a sportegyesület által a pályázatban közölt valamely adat, 

információ nem valós, a sportegyesület 3 évig méltatlanná válik a további támogatásra és 

a támogatási szerződés szerinti támogatási összeget vissza kell fizetnie;   

- a pápai lakóhellyel rendelkező személyt – amennyiben az egyesület alapszabályát 

elfogadja és felvételét kéri, valamint felvétele az alapszabály egyéb rendelkezéseivel nem 

ellentétes – tagjai sorába felveszi. Amennyiben a sportegyesület az alapszabálya 

rendelkezéseivel ellentétben nem veszi fel tagjai sorába a pápai lakóhellyel rendelkező 

személyt, a teljes támogatási összeg vonatkozásában visszafizetési kötelezettség terheli;  

- képviselői, tagjai kötelesek a versenyeken, a sporteseményeken sportemberhez méltó 

magatartást tanúsítani. Amennyiben magatartásuk e feltételnek nem felel meg, a megítélt 

támogatást köteles visszafizetni; 

- a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozó mérlegbeszámoló bírósági letétbe 

helyezéséről szóló igazolás benyújtása a támogatási összeg folyósításának feltétele; 

- támogató bármikor jogosult betekinteni pályázó könyvelésébe és a nyújtott támogatás 

szabályszerű felhasználását ellenőrizni. 

 

 

Kelt, ...……………………………. 

 

            

        ……………………………………

         pályázó aláírása 
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5. melléklet 

 

PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA 
 

 

 

 

Alulírott …………………………………………………………………………..mint a(z) 

……………………………………………………………………………………… egyesület 

képviseletére jogosult személy kötelezettséget vállalok arra, hogy: 

 

 az általam képviselt egyesület által 2020-ban megrendezendő jelentősebb 

sportrendezvényekről legalább 14 nappal az esemény előtt  

 az általam képviselt egyesület által 2020-ban megrendezendő jelentősebb 

sportrendezvények eredményeiről a rendezvényt követő egy héten belül 

 az általam képviselt egyesület versenyzői részvételével lezajlott jelentősebb 

sporteseményeken elért pápai illetőségű versenyzők eredményeiről utólag  

 a sportegyesület szervezésében rendszeresen végzett gyakorlásokon résztvevők 

számáról - külön kiemelve a 18 év alattiakat - folyamatosan, de legalább havonta 

 

a titkarsag@papa.hu e-mail címen tájékoztatom Pápa Város Önkormányzatának kijelölt 

ügyintézőjét. 

 

Továbbá kötelezettséget vállalok arra, hogy az általam szervezett rendezvényeken és annak 

plakátjain és szóróanyagain a pályázatot kiíró Pápa Város Önkormányzat által meghatározott 

formában Pápa Város Önkormányzatát, mint támogatót feltüntetem. 

 

 

Kelt, ………………………………… 

 

 

………………………………………… 

pályázó aláírása 

 

 

 

 

 

mailto:titkarsag@papa.hu
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6. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 
 

 

Alulírott 

…………………………………………………………………………………………………  

szám alatti lakos, mint a(z): 

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

nevében eljáró személy kijelentem, hogy az egyesület a sportágat irányító nemzetközi 

szövetségek tagjaiként működő, magyar bíróság által nyilvántartásba vett 

olimpiai    nem olimpiai* 

sportágak országos sportági szakszövetségének 

tagja    nem tagja* 

A sportági szakszövetség neve, elérhetősége: 

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

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

 

A sportegyesület utánpótlás nevelő tevékenységet folytat / nem folytat*; munkája 

eredményeként az egyesület utánpótlás versenyzője olimpiai sportágban korosztályos 

világversenyre készülő magyar nemzeti válogatott keretének a tagja /nem tagja*; vagy az 

előző évben korosztályos világversenyen vett részt / nem vett részt*. 

 

 

 

Kelt, ……………………………… 

 

 

………………………………………… 

pályázó aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

*A megfelelő rész aláhúzandó 
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7. melléklet 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 
 

 

 

Alulírott 

…………………………………………………………………………………………………  

szám alatti lakos, mint a(z): 

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

nevében eljáró személy kijelentem, hogy a sportegyesület által szervezett rendszeres 

gyakorlásokon résztvevők létszáma  hetente átlagosan: ……………………… 

ebből 18 év alatti: ……………………… 

 

 

 

 

Kelt,  ………………………………… 

 

 

 

 

………………………………………… 

pályázó aláírása 
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8. melléklet 

NYILATKOZAT 

 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis)  

támogatás esetén 

 

 

1. Kedvezményezett adatai 

Név:  

Adószám:  

Elérhetőség:  

Aláírásra jogosult képviselő:  

E-mail cím:  

(jelölje X-szel ) 

 Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során   

 Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során   

Egyesülés, szétválás ideje:  

 

_________   ___________   _________ 

   (év)             (hónap)           (nap) 

 

 

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a 

kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon 

vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban 

részesültek.  

 

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, 

amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély 

összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem 

kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van). 

 

Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak 

betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák.1 

                                                           
1 Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az 
egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően 
jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad. 
 
Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az 
eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott 
tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a 
szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett 
vállalkozások között. 
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2 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni. 
3 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 
4 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján. 

2. Csekély összegű támogatások2 

Sor-

szám 

Támogatás 

jogalapja 

(bizottsági 

rendelet 

száma) 

Támogatást 

nyújtó 

szervezet 

Támogatás 

kedvezménye-

zettje és célja 

 

A támogatást 

ellenszolgáltatás 

fejében végzett közúti 

kereske-delmi 

árufuva-rozáshoz 

vette igénybe? 

Kérelem 

benyúj-

tásának 

dátuma3 

Odaítélés 

dátuma 

Támogatás 

összege 

Támogatás bruttó 

támogatástartalma4 

Forint Euró Forint Euró 

 

1. 

          

2.           

3.           
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3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról 

Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében 

a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak. 

Vállalkozás neve Adószáma 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható 

azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan 

kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg 

meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában 

meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően 

a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.5 

 

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett 

csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget 

tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási 

kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az 

elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban 

van). 

                                                           
5 Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint 
és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem. 
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6 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 
7 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján. 
8 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani: 
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés 
napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.  

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés 

vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra 

Sor-

szá

m 

Támogatá

s 

jogalapja 

(uniós 

állami 

támogatás

i szabály) 

Támogatást 

nyújtó 

szervezet 

Támogatási 

kategória 

(pl. regionális 

beruházási 

támogatás) 

Kérelem 

benyújtásána

k dátuma6 

Odaítélés 

dátuma 

Azonos 

elszámolható 

költségek teljes 

összege 

jelentértéken 

Azonos 

kockázatfinanszír

o-zási célú 

intézkedés 

vonatkozásában 

nyújtott állami 

támogatás bruttó 

támogatástartalm

a / azonos 

elszámolható 

költségek 

vonatkozásában 

nyújtott állami 

támogatás bruttó 

támogatástartalm

a7 

Maximális 

támogatási 

intezitás 

(%) vagy 

maximális 

támogatási 

összeg 

Forint Euró Forint Euró
8 

           

           



 

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok 

helyesek. 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése9 közötti időszakban 

egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást 

ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat 

szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően 

módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot. 

 

Kelt:  ………………………………… 

 

 

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

                                          Kedvezményezett 

                             (aláírás, pecsét) 

 

                                                           
9 A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a 

támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás 

folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez az időpont általában a szerződés 

kelte. 
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9. melléklet 

 

 

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 

 

 

 

Támogatási szerződés száma: ____________________________________________________________ 

 

Döntés száma: ………/20...(…………..) …………… határozat  

 

Támogatott szervezet/személy megnevezése: ________________________________________________ 

 

Támogatott szervezet/személy székhelye/lakóhelye: ___________________________________________ 

 

Támogatott szervezet képviselője: _________________________________________________________ 

 

Támogatás célja: ______________________________________________________________________ 

 

Elszámolási határidő: __________________________________________________________________ 

 

Támogatás összege: ………………………,- Ft  

 

Rövid szakmai összefoglaló a támogatási összeg felhasználásáról: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

 

Kelt:_________________________  

 

Elszámolás készítőjének neve és aláírása:_________________________________________ 
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10. melléklet 

BIZONYLATÖSSZESÍTŐ LAP 

 

Számla kelte Számla száma Számla tartalma Számla végösszege 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Összesen:  

 

Kelt: ______________________________ 

        _______________________________ 

           aláírás 


