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1. sz. melléklet a 7/2018. (I.29.) HPB határozathoz 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

 
Törökbálint Város Önkormányzata elismeri és megbecsüli a Törökbálinton működő, 
tevékenységüket a település lakossága érdekében kifejtő civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt 
hatását, a kultúra, a közművelődés, a hagyományok ápolása, az oktatás-nevelés, az ifjúságvédelem, 
a sport, az egészséges életmód, a természet-és környezetvédelem érdekében végzett tevékenységét, 
ezért a korábbi évekhez hasonlóan 2018. évre is nyílt pályázatot hirdet a törökbálinti civil 
szervezetek (egyesületek és alapítványok), valamint sportszervezetek támogatására. 
 
Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. (Civil tv.) törvény, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet VI. fejezete, valamint a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek 
figyelembe vételével, az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről, valamint a civil 
szervezetek támogatásának rendjéről szóló 3/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) alapján írja ki a pályázatot. 
 
1. A pályázat célja: 
A városban működő, a Rendelet 5. §-ában felsorolt tevékenységet végző civil szervezetek 
működésének, a tevékenységükhöz kapcsolódó programok, rendezvények megrendezésének, 
rendezvényeken, programokon való részvételnek a támogatása. A pályázat szempontjából civil 
szervezetnek minősül az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a 
továbbiakban: Civil tv.) szerinti civil szervezet (egyesület, alapítvány), valamint a sportról 
szóló 2004. évi I. törvény szerinti sportszervezet (a továbbiakban együtt: civil szervezet).   
 
2. A rendelkezésre álló keretösszeg:  

Törökbálint Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében határozza meg a civil szervezetek 
támogatására rendelkezésre álló keretösszeget.  

 
3. Pályázati feltételek, a pályázat elbírálásának szempontjai:  

I. A Rendelet 7. § (2) bekezdése alapján pályázat útján támogatásban részesíthető 
a) a 2017. január 1-jén bíróság által nyilvántartásban szereplő, 

b) civil szervezet, amely 

c) Törökbálinton székhellyel rendelkezik vagy olyan országos vagy regionális szervezet, amely 

Törökbálint területén önálló szervezeti egységgel rendelkezik, amennyiben alapító okirat 

szerinti tevékenységét részben vagy egészben Törökbálint területén végzi, vagy 

d) Törökbálinton székhellyel vagy önálló szervezeti egységgel nem rendelkezik, alapító okirat 

szerinti tevékenységét azonban részben vagy egészben Törökbálint területén végzi, feltéve, 

hogy  

e) a Civil tv.30.§-ában írtak szerint beszámolóját letétbe helyezte, továbbá 

f) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a támogatást pártpolitikától mentes olyan 

közhasznú feladat ellátására kívánja fordítani, amely a város lakosságának érdekeit szolgálja, 

valamint  

g) a városhoz kapcsolódó vagy a városi lakosokat érintő programokat szervez.    

 
A Civil tv. 30. §-ában írtak szerinti beszámoló letétbe helyezésének igazolása, valamint a 
beszámoló benyújtása a támogatási szerződés megkötésének a feltétele.  
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II. A Rendelet 8. § (2) bekezdése alapján nem nyújthatnak be pályázatot, illetve nem 
részesülhetnek támogatásban azok a civil szervezetek (érvénytelenségi okok),  
a) amelyek név szerint részesülnek a költségvetésből támogatásban, 

b) amelyek az előző évi támogatással a tárgyévet követő év január 31-ig nem számoltak el, 

c) amelyeknek lejárt, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozásuk van, illetve az 

Önkormányzattal szemben lejárt tartozásuk van, 

d) amelyek csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt állnak, 

e) amelyekkel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn,  

f) amelyekkel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

törvényben meghatározott érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a 

törvényben meghatározott határidőig nem kezdeményezik, 

g) amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 

h) amelyek a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat 

nem teszik meg, dokumentumokat nem nyújtják be vagy korábban tett nyilatkozatot 

visszavonják,  

i) amelyeknek saját forrás nem áll rendelkezésükre vagy annak rendelkezésre állását nem 

igazolják, 

j) amelyek a benyújtott pályázatukban, a támogatási szerződésben vagy a beszámolóban 

megtévesztő vagy valótlan adatot közöltek, nyilatkozatot tettek,  

k) amelyek az előírt vagy a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő után vagy nem a 

megfelelő nyomtatványon nyújtják be pályázatukat, illetve nem csatolnak minden 

szükséges mellékletet, 

l) amelyeknek tevékenysége, programja nem kötődik Törökbálinthoz, 

m) amelyek legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig nem igazolják beszámolójuk 

bírósági letétbe helyezését.  

 
III. Az elbírálás során a döntéshozatalra jogosult különösen a következő szempontokat veszi 

figyelembe: 
a) civil szervezet társadalmi támogatottsága: 

- város kulturális, társadalmi életének gazdagítása, színesítése, 

- széles rétegek elérése, korosztályok, társadalmi csoportok, hátrányos helyzetűek 

megszólítása, bekapcsolása, 

- új közönségréteg megszólítása, 

- huzamosabb ideje kiemelkedő kulturális/társadalmi érték létrehozása, 

- rendezvény újszerű, innovatív megközelítésű megvalósítása,  

- együttműködés más civil szervezetekkel, 

- városi lakosság érdekeinek szolgálata, 

- egyéb pályázati források igénybevétele, 

- költségtakarékos és hatékony tervezés, 

 

b) civil szervezet gazdasági háttere, erőforrás ellátottsága: 

- tagok létszáma, 

- egy tagra jutó tagdíj és egy tagra jutó támogatás összege, 

- a szervezet munkájában rendszeresen közreműködők létszáma, 

- az szja meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek 

felajánlott összeg nagysága az összes bevételhez viszonyítva, 

- pályázatban szereplő igény aránya az összes tervezett bevételhez viszonyítva, 

- civil szervezet átlátható, ellenőrizhető, törvényes gazdálkodása, 



   

 - 3 - 

 

c) önkormányzattal való együttműködés, önkormányzati rendezvényeken való 

részvétel, (a civil szervezet jellegétől függően) műsor adása önkormányzati 

rendezvényeken. 

 

Sportszervezetek által benyújtott pályázatok esetén fentieken túl figyelemmel kell lenni a következő 
szempontokra is:  

a) sportszervezet utánpótlás-nevelés területén végzett tevékenysége, utánpótlás-nevelés 

színvonala, 

b) az adott sporttevékenységet rendszeresen űzők száma, az igazolt sportolók száma, 

c) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján kapott, a látvány csapatsportok 

sportszervezetei részére adott támogatás aránya, 

d) sportszervezet képzett edzőinek száma és végzettségük foka,  

e) sportszervezet tagdíjbevétele, 

f) helyi sporttal foglalkozó önkormányzati programokon való részvétel, 

g) sportot népszerűsítő, arról informáló önkormányzati kezdeményezésekben való részvétel. 

 
4. A támogatás és az önrész mértéke, a finanszírozás módja, az elszámolható 
költségtípusok:  

Pályázat útján támogatás nyújtható  
a) a civil szervezet működési kiadásainak finanszírozásához, 

b) rendezvények, programok megvalósításához, azokon való részvételhez.  

A támogatás a 2018. január 01. és 2018. december 31. között megvalósuló, a Rendelet 5. §-ában 
részletezett tevékenységek gyakorlásához, programok, rendezvények megvalósításához, azokon 
való részvételhez nyújtott egyszeri, vissza nem térítendő támogatás. Pályázni és támogatást kapni 
csak a támogatási időszakon belül megvalósuló programokra lehet, illetve csak a támogatási 
időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el.  
 
A pályázat benyújtásához legalább 25% önrész szükséges. Az önrészt a pályázónak 
igazolnia szükséges és az elszámolásban is be kell mutatnia.  
 
A működési támogatás terhére elszámolható és el nem számolható konkrét költségek a Rendelet 7. 
§ (4) – (5) bekezdése alapján:  
 
Működési támogatás különösen a következők finanszírozására vehető igénybe: 

a) székhely, működési hely fenntartásával kapcsolatos költségek, 

b) sportlétesítmény használat, terembérleti díj, 

c) irodatechnikai eszközök, berendezések, civil szervezet működéséhez szükséges egyéb 

eszközök bérlése, karbantartása, javítása, 

d) sportfelszerelések, sporteszközök, sportruházat vásárlása, 

e) sportorvosi, játékvezetői költségek, versenydíjak,  

f) versenyrendezéssel kapcsolatos költségek, technikai felszerelés biztosítása, 

g) kommunikációs költségek, honlappal, kiadványokkal kapcsolatos költségek, 

h) civil szervezet működéséhez szükséges adminisztrációs, ügyintézési tevékenységgel 

kapcsolatos költségek, kivéve a megbízási díj, munkabér és közterhei, 

i) tagság, partnerek, segítők kapcsolattartását szolgáló utazások útiköltsége, szállásdíja, 

j) civil szervezet bemutatását célzó általános marketing és tájékoztatási költségek, 

k) civil szervezet tagjait érintő, az alapító okiratban foglalt cél szerinti képzés költsége, ehhez 

kapcsolódó útiköltség, szállásdíj.  
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 Működési támogatás nem számolható el különösen  
a) dohánytermékre,  

b) alkoholra, 

c) személyi juttatásokra. 

A konkrét esetben elszámolható és el nem számolható költségeket a támogatási szerződésben kell 
felsorolni.  
    
A támogatás harmadik fél javára nem ruházható át.  
 
5. A pályázat kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek, a benyújtás határideje és 

módja: 

A pályázatnak a Rendelet 9. § (1) bekezdése alapján tartalmaznia kell: 
a) a pályázó nevét, címét, adószámát, képviselő nevét, elérhetőségét, a bírósági 

nyilvántartásba vétel számát,  

b) a pályázó pénzintézetének, bankszámlaszámának megnevezését,  

c) pályázati cél leírását, 

d) az igényelt támogatás összegét, 

e) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét,  

f) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját, 

g) a szervezet tevékenységének rövid leírását, 

h) a kitöltött pályázati űrlapokat, nyilatkozatokat,  

i) az alapszabályt, alapító okiratot. 

 
A pályázatok benyújtására kizárólag az erre a célra létrehozott felületre 
(civil.torokbalint.hu) történő feltöltéssel van lehetőség.  
 
A pályázatok feltöltésére 2018. február 09. (péntek) - 2018. február 28. (szerda) között van 
lehetőség.  
 
A pályázat feltöltésekor a civil.torokbalint.hu felületre történő regisztráció során meg kell adni az 
1.sz. mellékletben szereplő adatokat, továbbá ki kell tölteni a 2. sz. mellékletben szereplő adatlapot. 
A pályázat benyújtásakor kötelező feltölteni a pályázati kiírás 3-10. sz. mellékleteiben található 
következő dokumentumokat: 

a) Szakmai tevékenység leírása 

b) Pályázati támogatással megvalósítani kívánt programok leírása 

c) Költségvetési lap 

d) Pályázati összesítő 

e) Nyilatkozat a rendeletben meghatározott feltételek teljesítéséről 

f) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy 

hiányáról 

g) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 

évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről 

h) Bírósági nyilvántartásba vétel igazolása 

i) Szervezet alapszabálya/alapító okirata vagy nyilatkozat arról, hogy a 2016-ban, vagy 

2017-ben feltöltött alapszabályban/alapító okiratban változás nem történt. 
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Azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2016-ban, vagy 2017-ben pályázatot töltöttek fel a 
civil.torokbalint.hu felületre 

➢ nem szükséges ismételten regisztrálniuk a felületre, a tavalyi regisztrációs 

adatokkal beléphetnek (e-mail cím, jelszó), a Pályázati kiírás 1. sz. mellékletében 

szereplő adatokat nem kell újra megadniuk, 

➢ a szervezet alapszabályát/alapító okiratát kizárólag akkor kell feltölteniük, ha 

abban az előző évben feltöltött dokumentumhoz képest változás történt, 

amennyiben változás nem történt, egy erről szóló, a Pályázati kiírás 10. sz. 

mellékletében található nyilatkozatot kell feltölteni.  

A beszámoló bírósági letétbe helyezéséről szóló igazolást, valamint a beszámolót a pályázónak 
legkésőbb a támogatási szerződés aláírásáig fel kell töltenie.  
 
A pályázathoz a kötelező mellékleteken túl feltölthető: 

a) szöveges melléklet 

b) fotó melléklet 

c) videó melléklet. 

7. Hiánypótlás  

A pályázat benyújtására megállapított határidő leteltét követően a Polgármesteri Hivatal 
megvizsgálja, hogy a pályázatok megfelelnek-e a Rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott 
feltételeknek. Hiányos pályázat esetén a Polgármesteri Hivatal egy alkalommal, legfeljebb 8 napos 
határidő tűzésével írásban a pályázót hiánypótlásra szólítja fel. További hiánypótlásra nincs 
lehetőség.  

 
8. A pályázatok elbírálásával kapcsolatos tudnivalók:  

Az alapítványok pályázatát a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület, az 
egyéb civil szervezetek pályázatát átruházott hatáskörben a Humánpolitikai Bizottság bírálja el. 
 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. március 31.  
 
A pályázat eredményéről minden pályázó elektronikusan kap értesítést. A döntés ellen 
fellebbezésnek helye nincs.  
 
9. Szerződéskötés, pályázati összeggel való elszámolás:  

A nyertes pályázókkal Törökbálint Város Önkormányzata a döntés meghozatalát követő – 
amennyiben a döntés meghozataláig a Civil tv. 30. §-a szerinti beszámoló letétbe helyezésének 
igazolására nem kerül sor, az igazolás, illetve a beszámoló benyújtását követő – 15 napon belül 
támogatási szerződést köt, amely részletesen tartalmazza a kapott támogatással való elszámolás 
szabályait.  
 
Támogatott a támogatást kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott célokra használhatja 
fel, más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.  
 
Támogatott a támogatás felhasználásáról naprakész, egyéb bevételeitől és kiadásaitól elkülönített 
analitikus nyilvántartást köteles vezetni, ami tartalmazza a könyvelési bizonylat számát, a kiadás 
keletkezését, összegét, a szállító megnevezését, a kifizetés jogcímét. Támogatott a támogatás 
felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót köteles benyújtani, legkésőbb 2019. január 31-ig. 
A pénzügyi és szakmai beszámoló kötelező elemeit a Rendelet 16. § (1) – (2) bekezdése tartalmazza.  
A Támogatott különösen indokolt esetben írásban, az eredeti elszámolási határidő lejártáig kérheti 
az elszámolási határidő meghosszabbítását.  
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Az elszámolás hiányosságainak pótlása érdekében egy alkalommal a Polgármesteri Hivatal írásban, 
legfeljebb 8 napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólíthatja fel a Támogatottat. A határidő leteltét 
követően további hiánypótlásra nincs lehetőség. Támogatott a Rendelet 17. § (1) bekezdésében 
meghatározott esetekben köteles a támogatás teljes összegét vagy arányos részét visszafizetni. 
Amennyiben a támogatott a támogatást köteles visszafizetni, önkormányzati támogatásban 3 évig 
nem részesülhet.   
 
A pályázat útján elnyert támogatási összeg csak és kizárólag a pályázatban részletezett pályázati 
célra/célokra, a pályázatban részletezett költségek finanszírozására, illetve a támogatási 
szerződésben rögzítettekre használható fel. A támogatási szerződésben foglalt, az eredeti pályázati 
céltól eltérő felhasználás esetén Támogatott köteles módosítási kérelmet benyújtani.  
 
Támogatási szerződés módosítására év közben egyszer, kizárólag indokolt és kivételes esetben 
Támogatott előzetes írásbeli kérelmére és Támogató írásbeli engedélye esetén van lehetőség.  
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1. SZ. MELLÉKLET 
 

REGISZTRÁCIÓ SORÁN RÖGZÍTENDŐ ADATOK 
 
 

• Civil szervezet neve* 

• Székhelye* 

• Bírósági nyilvántartási száma* 

• Adószáma* 

• Bankszámlaszáma* 

• Vezetőjének/aláírásra jogosult képviselőjének neve* 

• Telefonszáma* 

• E-mail címe* 

• Honlapja 

• Az egyesület (aktív) tagsága (fő)* 

*: kötelező 
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2. SZ. MELLÉKLET 
 

PÁLYÁZATI ADATLAP  
 

Támogatási kérelem benyújtása civil szervezetek részére 2018. évre 
Törökbálint Város Önkormányzatához 

 
Civil szervezet neve:……………………………….……………………………… 

 

A 2018. évi igényelt önkormányzati támogatás összesen: ………………………Ft 

 

Tervezett önrész, önerő összege: ………..…………………………Ft. 

 

Pályázati kategória: * 

 

 Működési célú támogatás 

 

 Programtámogatás 

 

 

Más helyre is pályázik/pályázott valamelyik programmal?** igen  nem 

Ha igen, hová és milyen összeggel:………………………………………………………… 

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

 

Kapott-e valamelyik programhoz más helyről is támogatást?** Igen  nem 

Ha igen, melyikhez, honnan és mennyit:………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 
 
Törökbálint Város Önkormányzatától tárgyévben kapott természetbeni támogatás (pl. 
ingyenes vagy kedvezményes helyiséghasználat) ismertetése: …………………………… 
 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* A megpályázott kategória mellé X jelet kell tenni.  
** A megfelelő választ kérjük aláhúzással jelölni.  
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3. SZ. MELLÉKLET 
 

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA 
 
1.  Kérjük, legalább 20 mondatban írja le a szervezet eddigi tevékenységét; emelje ki a 

szervezet életének legfontosabb eseményeit: a szervezet fő tevékenysége, rendszeres programjai, 

szolgáltatásai, kiemelkedő programok az elmúlt év során: 

A szervezet tagjainak 

száma: 
fő 

A szervezetben tevékenykedő 

önkéntesek száma: 
fő 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Ismertesse röviden, hogy a civil szervezet tevékenysége hogyan kapcsolódik Törökbálint 

élethez és az önkormányzati rendezvényekhez? 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
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3. Amennyiben a civil szervezet tevékenysége, programjai során más civil szervezetekkel 

együttműködik, mutassa be röviden az együttműködést. 

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

CSAK SPORTSZERVEZETEK ÁLTAL KITÖLTENDŐ: 

 

1. Sportszervezet neve, tagok száma: 
 

Sportág 
neve 

Szakosztályok 
(női, férfi, 

csak 
utánpótlás) 

Létszáma 
Leigazolt 
sportolók 

száma 

Edzők száma 
főfoglalk. mellékfolgl. 

Heti 
edzésszám 

       

       

       

       

       

 

2. Mutassa be a sportszervezet eredményeit (Helyi, országos, nemzetközi): 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Mutassa be, hogy a sportszervezet milyen eredményességgel vesz részt az 

utánpótlás nevelésében? 

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



   

 - 11 - 

4. SZ. MELLÉKLET 
 

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT 
TEVÉKENYSÉG, PROGRAM LEÍRÁSA 

(PROGRAMTÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM ESETÉN) 
 
 

A tervezett résztvevők száma:  

A program tervezett időpontja:  

A program helyszíne:  

A program célcsoportja (pl. idősek, 
hátrányos helyzetűek, stb…):  

 

 
 

A program rövid leírása: 
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5. SZ. MELLÉKLET 
 

KÖLTSÉGVETÉSI LAP 
 
Működési támogatás iránti kérelem esetén a teljes évi működésre, programtámogatás 
iránti kérelem esetén a program minden költségére vonatkozóan kell kitölteni! 
 

Kiadási jogcímek A tervezett összes költség 
(Ft) 

Igényelt támogatási összeg 
(Ft) 

1.) Személyi jellegű kiadások   

   

   

2.) TB-járulék   

3.) Dologi kiadások tételesen felsorolva (pl: útiköltség, szállás, program 

megrendezésének költsége, tiszteletdíj, csoportos étkezés, szállítás, kis értékű tárgyi 

eszközök, amelyek beszerzése a feladatok megvalósításához szükséges, reklám stb.) 

   

   

   

   

   

   

   

4.) Működési költségekhez   

Banki és pénzforgalmi költség   

Könyvelői díj   

Irodaszer, nyomtatvány   

Telefon    

Egyéb:……………………….   

5.) Mindösszesen kiadások 

 

  

6.) Önrész (tagdíjak, 1%, egyéni 

befizetések, tervezett bevétek stb.) 

 

7.) Megpályázott összeg: 

 

  

 
Törökbálint, 2018. ……………………. 
 ………………………………. 
 Pályázó aláírása  
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6. SZ. MELLÉKLET 
 

  
PÁLYÁZATI ÖSSZESÍTŐ 

 

A tervezett programok 
rövid megnevezése, 
illetve a működési 

költség 

A program hány 
Törökbálinti lakost 

érint 

Tervezett 
kiadás 

Tervezett 
bevétel, 
önerő 

Igényelt támogatás 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Összesen:     

 
Törökbálint, 2018. …………………. 
       

……………………………  
Pályázó aláírása 
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7. SZ. MELLÉKLET 
 
 

NYILATKOZAT 

Alulírott ______________________________ (név) _______________________________ 

(lakcím) mint a ________________________________________________________ 

(szervezet neve, címe) képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

a) Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat és információkat a Támogató 

nyilvántartásában szerepeltesse, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje, internetes 

honlapon közzétegye. 

b) Kijelentem, hogy a szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a támogatást 

pártpolitikától mentes olyan közhasznú feladat ellátására kívánja fordítani, amely a város 

lakosságának érdekét szolgálja. 

c) Nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása nincs, 

továbbá nincs az Önkormányzattal szemben lejárt tartozása.  

d) Nyilatkozom, hogy szervezetünk nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.   

e) Nyilatkozom, hogy a pályázati felhívásban a pályázat benyújtásához előírt önrésszel a szervezet 

rendelkezik.  

f) Kötelezettséget vállalok arra, hogy jelen pályázatban foglaltakkal kapcsolatos bármely 

változásról írásban tájékoztatom a Törökbálinti Polgármesteri Hivatalt. 

 
 
Törökbálint, 2018. ………………………………. 
 
 
 
 

……………………………  
Pályázó aláírása 
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8. SZ. MELLÉKLET 
 
 

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

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 
 
A Pályázó neve: 
 
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: Törökbálint, 2018………… 

 
 
 
 

Aláírás/Cégszerű aláírás 
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9. SZ. MELLÉKLET  
 

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

8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről 
 
A Pályázó neve: 
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, 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 
 
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):……………………………………………………………………………………... 
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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 
 
e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, 

vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert  
o vezető tisztségviselője 
o az alapítvány kezelő 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, 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 
 
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: Törökbálint, 2018. …… 

 
 
 

Aláírás/Cégszerű aláírás 
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10. SZ. MELLÉKLET 
 

NYILATKOZAT 
ALAPSZABÁLY/ALAPÍTÓ OKIRAT VÁLTOZATLAN TARTALMÁRÓL 

 

Alulírott ______________________________ (név) _______________________________ 

(lakcím) mint a ________________________________________________________ 

(szervezet neve, címe) képviselője úgy nyilatkozom, hogy a 2016-ban, vagy 2017-ben a 

civil.torokbalint.hu felületre feltöltött alapszabályban/alapító okiratban a feltöltés óta változás nem 

történt.  

 
 
Törökbálint, 2018. ………………………………. 
 
 
 
 

……………………………  
Pályázó aláírása 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


