
 

 

 

A beérkezés időpontja: 

Beérkezési iktatószám: 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

……. ÉVBEN KIÍRT PÁLYÁZATOKHOZ 
A pályázat benyújtásának határideje: 

 
 

1.A pályázó(k) hivatalos megnevezése: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A pályázó(k) pontos címe:  

 

 

3.A pályázó(k) által választott fizetési mód: 

(Csak azok a szervezetek választhatják a készpénzfizetést, amelyek nem rendelkeznek 

bankszámlaszámmal.) 

a) Banki átutalás: 

 

A pályázó számlavezető bankjának megnevezése:  

 

számlaszáma: - - 

 

1.SZ. MELLÉKLET 

 

TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT 

 

        

 

        

 

        

 



 

b) Készpénzkifizetés: 

 

A pályázó nevében a pénz felvételére, szerződés aláírására jogosult: 

neve:  

címe:  

4. A pályázat céljának rövid megjelölése: 

 

 

5. A pályázat létszámadatai: 

 

 

 

6. A pályázati téma egyszerűsített költségvetése: 

 

  
  

  

  

 

7. Pályázathoz csatolandó: 
- A pályázati téma rövid tartalmi leírása, max. 1 gépelt oldalon. (1/a sz. melléklet) 

- A pályázat tételes pénzügyi tervét. (1/b. sz. melléklet) 

- Nyilatkozat az összeférhettelenség, ileltve az érintettség fennállásáról, ill hiányáról (2/a. 

Nyilatkozat) illetve amennyiben releváns, azaz, ha az érintettség fennáll, a közzétételi kérelem 

(2/b. Közzétételi kérelem) az érintettségről. A pályázó a pályázat benyújtásakor - vagy ha az 

érintettség a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, az ettől 

számított 8 munkanapon belül - kezdeményezheti érintettségének közzétételét. 

8.         Záró aláírás: 
 

Kelt ................................…………......., 20….. .............................. hó ...... napján 

P.H. 

       ……………………………………………………………………… 

             a pályázó képviselője 

 

 

Érintettek száma/fő 



1/a. sz. melléklet 

 

A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI   LEÍRÁSA (LEGFELJEBB EGY GÉPELT   OLDAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1/b. sz. melléklet 

 

 

A PÁLYÁZATI CÉL TÉTELES PÉNZÜGYI TERVE 

 

 

KIADÁSOK: 

 

 

 

 

ÖSSZES KIADÁS:   

 

 

BEVÉTELEK: 

 

 

 

ÖSSZES BEVÉTEL:  
 

 

 

Verpelét Város Önkormányzattól igényelt támogatás: ………….. Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPÉNZEKBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK ÁTLÁTHATÓSÁGÁVAL KAPCSOLATOS 

SZABÁLYOZÁSRÓL 

 

 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságával kapcsolatban 2 jogszabály van hatályban: 

- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 

- a törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 

 

A jogszabályok célja, hogy a közpénzekből – így az önkormányzat költségvetéséből is (!) – nyújtott 

támogatásokat nyilvánosságra kell hozni, illetve bizonyos kört kizárnak a támogatásból. 

Nem érinti az adatszolgáltatási kötelezettség a társadalombiztosítási és szociális pénzbeli, természetbeni 

ellátásokat a jogszabályban foglaltak alapján. 

Önkormányzatunkat a fentiek jellemzően a pályázati eljárások illetve az egyedi támogatási kérelmek 

(alapítványok, egyházak, egyesületek és más civil szervezetek, valamint magánszemélyek) kapcsán érintik. 

 

A pályázóknak pályázataik, egyedi támogatási igényeik benyújtásakor nyilatkozniuk kell arról: nem áll-e fenn 

olyan törvényben meghatározott körülmény, amely kizárja őket a közpénzből nyújtott támogatás lehetőségéből 

(összeférhetetlenség), vagy olyan körülmény, amelynek közzététele kötelező (érintettség). Érintettség esetében a 

pályázóknak közzétételi kérelmet kell benyújtaniuk. 

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy az önkormányzati pályázati felhívások dokumentációjában 

megtalálhatják: 

azt az űrlapot (2/a.. Nyilatkozat), amelynek segítségével a pályázó nyilatkozni tud összeférhetetlenségéről 

illetve érintettségéről a pályázat benyújtásakor, valamint 

azt az űrlapot (2/b. Közzétételi kérelem), amelynek segítségével a pályázó a pályázat benyújtásakor -vagy ha 

az érintettség a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, az ettől számított 8 

munkanapon belül - kezdeményezni tudja érintettségének közzétételét. 

 

Továbbá felhívjuk a pályázók figyelmét arra is, hogy a pályázat érvénytelen, ha a pályázó az 

összeférhetetlenségről, illetve az érintettségről nem nyilatkozik. Nem nyújtható támogatás annak a 

pályázónak,akinél az érintettség fennáll és arról nyilatkozott is, de annak közzétételét a törvényben 

meghatározottak szerint nem kezdeményezte. 

A kérelmező törvényi adatszolgáltatási kötelezettségét akkor is köteles teljesíteni, ha egyedi támogatási kérelmet 

nyújt be az önkormányzathoz vagy annak valamely szervéhez (polgármester, alpolgármester, bizottság stb.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2/a. számú 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:  

 

 

Képviselő:  

 

 

 

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: 

 

 

 

Kelt: ……………………………………………………… 

 

        Aláírás/Cégszerű aláírás 

 

  



 

2/b. számú 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: 

 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 

Cégjegyzékszáma: 

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, főpolgármesterhelyettes, helyi 

önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási 

szerv - a 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és éshelyettesei. 

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

pályázóesetén!) 

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, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az 

örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. 

 

Kelt:  

 

        Aláírás/Cégszerű aláírás 

 



D) A PÁLYÁZÓKÉNT MEGJELÖLT S ZERVE ZE T OLYAN GAZDASÁGI TÁRSASÁG, AME LY AZ A)-C) PONTBAN 

MEGJE LÖLT S ZEMÉ LY TULAJDONÁBAN ÁL L (KI ZÁRÓLAG GAZDASÁGI TÁRSASÁG PÁLYÁZÓ ES E T ÉN!) 

 

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, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az 

örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. 

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház, vagy szakszervezet 

tekintetében az érintettség fennáll, mert 

o vezető tisztségviselője 

o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 

o vagy egyesület 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, 

főpolgármesterhelyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának 

tagja, központi államigazgatási szerv - a 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - 

vezetője éshelyettesei. 

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

házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az 

örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint 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: 

 

 

 

 

Aláírás/Cégszerű aláírás 

 

 


