
 
PÁLYÁZATI KÉRELEM 

 
(Az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó 

rendelkezésekről szóló 9/2015. (II.27.) számú KT. rendelet szerinti 
önkormányzati támogatások igényléséhez) 

 
 

1. Támogatást kérő adatai: 
 

 
Támogatást kérő szervezet 
neve 
 

 

Székhelye 
 

 
 
 

Internetes elérhetőség  
(e-mail cím) 
 

 

Szervezet vezetőjének neve, 
telefonszáma 
 

 

Kapcsolattartó neve, 
telefonszáma, e-mail címe 
 

 

Számlavezető bank neve 
 

 
 
 

Szervezet 
bankszámlaszáma 
 

 

Szervezet működési 
formája 
 
 
 
 

 egyesület 

 alapítvány 

 közhasznú szervezet 

 jogi személyiséggel nem rendelkező önszerveződő 
csoport 

 
 
2. Támogatást kérő fő tevékenységét jellemző adatok: 
 
Támogatást kérő fő tevékenységi köre: 
 
 
 
 
 
 
 
A szervezet aktív tagjainak száma: 
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2. Támogatandó tevékenységre vonatkozó adatok 
 

A kért önkormányzati támogatás összege:  

A kért önkormányzati támogatás formája: Visszatérítendő / Nem visszatérítendő 

Rendezvény(ek), esemény(ek), pályázat(ok) vagy egyéb célok részletes bemutatása, 
amelyekre vonatkozóan támogatást igényel a szervezet: 
 
 
 
 
 
 
 
A támogatandó rendezvények, események, pályázatok vagy egyéb célok megvalósulásából, 
vagy azokon való részvételből eredő, Mikepércs község közösségét érintő pozitív hatások 
megjelölése, jellemzése: 
 
 
 
 
 
 
 
A támogatás összegét a szervezet az alábbi 
támogatandó rendezvénnyel, eseménnyel, 
pályázattal vagy egyéb célokkal összefüggő 
költségekre kívánja felhasználni: 

 
 
 
 
 
 

 
4. A támogatás felhasználásával összefüggésben tett nyilatkozatok 
 
Támogatást kérő kötelezettséget vállal arra, hogy 

• hogy a kapott támogatást csak arra fordítja, amire kérte; 

• hogy haladéktalanul visszafizeti a támogatást a támogatónak, amennyiben a 
támogatás felhasználása nem a megjelölt célokat szolgálja vagy azon támogatási cél 
meghiúsul, amelyre a támogatást igényelte; 

• hogy a támogatási összeg felhasználásáról, a számviteli törvénynek megfelelő 
számlával/bizonylattal – a támogatási szerződésbe meghatározott határidőn belül - a 
támogató irányába elszámol. 
 

 
 
Mikepércs, ………………………....... 
 

PH 
 
 

            
        a szervezet képviseletére 
               jogosult aláírása 
 



3 

 

 
 
Csatolandó melléklet: 

• Közpénznyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról. 
 
 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET  
 

1. Nyilatkozat 
 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy 

hiányáról 
 
 

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 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. 
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Kelt: 
 
 

Aláírás/Cégszerű aláírás 
 

 

2. Közzétételi kérelem 

 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről 
 

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, főpolgármester helyettes, 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 
helyettesei. 
 

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

 
Indoklás: 
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- 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 egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 
neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a 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): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): 
……………………………………………………………………………...…………………………………………………….. 
 
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 
házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyenes ágbeli 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 

• vezető tisztségviselője 

• az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 

• 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, főpolgármester helyettes, 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 
helyettesei. 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 
házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyenes ágbeli 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 
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érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben 
megfelelnek. 
 
Kelt: 
 
 

Aláírás/Cégszerű aláírás 


