
PÁLYÁZATI ADATLAP  

 

I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: 

 

PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE:_______________________________________________ 

PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE:__________________________________________________ 

LEVELEZÉSI CÍME:  _____________________________________________________ 

KÉPVISELŐJE : __________________________________________________________ 

telefon:_____________________________________ Email: _______________________ 

PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: _________________________________________ 

 

II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA  

 

1. Pályázó működésének, tevékenységének bemutatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Pályázó eredményeinek és a 2015. évi pályázati céljainak 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 (nagy 

sportágválasztó,mini olimpia, stb.)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ADATSZOLGÁLTATÁS 

 

 

PÁLYÁZÓ 2015. ÉVI ÖSSZKÖLTSÉGVETÉSE:  ___________________________Ft 

MEGPÁLYÁZOTT ÖSSZEG: ___________________________________Ft 

 

A pályázatom az alábbi kötelező dokumentumokból áll: 

 

- pályázati adatlap, 

- egyesület bírósági, illetve cégbírósági bejegyzésének kivonatát, és egyesületi 

alapszabályának másolatát, melyet az egyesület képviseletére jogosult személy 

aláírásával és – amennyiben van – az egyesület bélyegzőjével hitelesít, 

- a tárgyévre szóló költségvetés tervezetet, (megjelölve, hogy mely költségeket 

biztosítja saját forrásból, és melyekre igényel önkormányzati támogatást),                  

(1. sz. melléklet) 

- a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozatokat – a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról, (2. sz. melléklet) 

- Pályázó nyilatkozatait a köztartozás mentességről, továbbá a működéséről,                 

(3/a és 3/b. sz. melléklet) 

- a sportegyesület tagnyilvántartását, 

- amennyiben van, a tagdíj összegét megállapító közgyűlési jegyzőkönyv kivonatát,  

melyet az egyesület képviseletére jogosult személy aláírásával és – amennyiben van – 

az egyesület bélyegzőjével hitelesít 

- a pályázók körének A. pontja esetében a MOB által hivatalosan elismert országos 

sportági szakszövetségi vagy sportági szövetségi tagságról szóló igazolást. 

 

 

Pápa, 2015. …………………… 

 

 

…………………………………… 

                   pályázó aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. sz. melléklet 

2015. évi tervezet 

A pályázat pénzügyi elemeinek bemutatása  

(bruttó, ÁFA-s összegben) 

 

A szükséges források (bevételek) bemutatása (részletesen) 

 

 

BEVÉTELEK 
 

Forint 

I. SAJÁT ERŐ Készpénzben rendelkezésre áll (tagdíj 

bevétel, szponzor, reklám, nevezési díjak, belépődíjak, 

egyéb pld.: 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.) 
 

 

Szakosztály megnevezése: .........................................  

 

Pápa, 2015. …………………………………. 

 

 

 

……………………………………………… 

    pályázó aláírása 



 

1. sz. melléklet 

 

A kiadások bemutatása (részletesen) 

 

KIADÁSOK 

ebből saját 

forrásból 

biztosított 

(Ft) 

ebből pályázati 

támogatásból 

biztosított (Ft) 

I. Kommunikációs szolgáltatások (telefon, fax, 

Internet) 
  

   

   

II. Szolgáltatási kiadások (bérleti díjak, szállítási 

költségek, karbantartás, javítás, működés, üzemeltetési 

kiadások, étkezési költségek, szállásköltség, utazási 

költség, reklámköltség, nyomdaköltség, stb.) 

  

   

   

   

   

   

   

   

III. Egyéb kiadások (honorárium, tiszteletdíj, 

versenybírói díj, versenydíjak, érmék, kupák, 

jegyzőkönyvvezető díja, stb.) 

  

   

   

   

   

   

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)   

Figyelem! A kiadások összesen sor értéke meg kell egyezzen a bevételek összesen sor 

értékével. 

 

Szakosztály megnevezése: .........................................  

 

Pápa, 2015. …………………………………. 

 

……………………………………………… 

  pályázó aláírása 



2. sz. 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 személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

(Knyt.) 
– 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: 

 

 

………………………… 

              aláírás 

   

 

 



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 személyemmel, illetve 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!).  

 

Indoklás:  

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

székhelye beírandó):  

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

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

 

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

esetén!) 

 

Indoklás:  

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

 

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

tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, 

alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, 

helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 

Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, a Pénzügyi 

Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke és alelnökei, regionális fejlesztési tanács tagja 

 

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag 

természetes személy pályázó esetén!) 

 

 



Indoklás:  

- 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): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek,örökbefogadó-, 

mostoha- és nevelőszülő, testvér hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon 

házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér 

házastársa; 

 

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

pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó 

esetén!). 

 

Indoklás: 

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): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, 

mostoha- és nevelőszülő, testvér hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon 

házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér 

házastársa; 

 

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, 

egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert  

o vezető tisztségviselője 

o az alapítványkezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 

o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja   

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést 

hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt 

közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója  

 

 

 



 

 

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):  

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

tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester,  

 

alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, 

helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 

2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, a Pénzügyi Szervezetek 

Állami Felügyeletének elnöke és alelnökei regionális fejlesztési tanács tagja 

 

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

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, 

mostoha- és nevelőszülő, testvér hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon 

házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér 

házastársa; 

 

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: Pápa, 2015. ………………… 

 

 

 

        ………………………………. 

                aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3/a. sz. melléklet  

 

PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában:  

 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal irányában adó- és vámtartozásom nem áll fenn,  

 Pápa Város Önkormányzata irányába adó és egyéb tartozásom nem áll fenn,  

 előző évek vonatkozásában Pápa Város Önkormányzata irányában pályázati 

elszámolásaimat megtettem, melyek elfogadásra kerültek. 

 

 

Pápa, 2015. …………………………….. 

 

 

       …………………………………….. 

        pályázó aláírása  

 

              3/b. sz. melléklet 

 

PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:  

- az egyesület működése a hatályos jogi szabályozásnak megfelel,  

- biztosított az egyesület gazdálkodásának átláthatósága és nyilvánossága, 

- 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 megítélt támogatás folyósításának feltétele a 2014. évi lezárt pénzügyi beszámoló és az 

egyesület képviseletére jogosult személy aláírásával (amennyiben van, az egyesület 

bélyegzőjével is) hitelesített beszámolót jóváhagyó közgyűlési jegyzőkönyv kivonatának 

benyújtása a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetjéhez, 

- támogató bármikor jogosult betekinteni pályázó könyvelésébe és a nyújtott támogatás 

szabályszerű felhasználását ellenőrizni. 

 

Pápa, 2015...……………………………. 

 

       …………………………………… 

            pályázó aláírása 



 

 

Elszámolólap  

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága  

által nyújtott támogatáshoz 

 

 

 

Támogatási szerződés száma: ………………………………………………… 

 

Bizottsági határozat száma:  ………/2015.(…………..)  ……………   határozat 

 

Támogatott szervezet megnevezése: …………………………………………………… 

 

Támogatott szervezet székhelye: ……………………………………………………….. 

 

Támogatott szervezet képviselője: ……………………………………………………... 

 

Támogatás célja:  ……………………………………………………………….. 

 

Elszámolási határidő: ……………………………….. 

 

Támogatás összege:  ………………………,- Ft 

 

Rövid szakmai összefoglaló a támogatási összeg felhasználásáról: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

Pápa, 2015………………………………………………… 

 

 

 

 

Elszámolás készítőjének neve és aláírása:  ………………………………………………. 

 

 

 



 

 

 

 

Számlaösszesítő lap 

 

Számla kelte Számla száma Számla tartalma Számla végösszege 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Összesen:  

 

 

Dátum: ..................................... 

 

 

            

            

            

       ................................................. 

                 aláírás 

 

 

 

 

 

 

 


