
1. sz. nyomtatvány 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
Dunabogdány Község Önkormányzatának 

„Civil szervezetek 2022. évi önkormányzati támogatása” című pályázati felhívásához 

 

 

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 

 

a) megnevezése: 

……………………………………………………………………..………………………………………… 
b) székhelye:    

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

c) telephelye: . 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
d) adószáma: 

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

e) nyilvántartásba vételi okirat száma: 
…………………………………….…………………………………………………………………. 

f) nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

…………………………………………………………..................................... 
g) törvényes képviselőjének neve: 

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

h) törvényes képviselőjének címe: 

………………………………………………………………………….…..……………………………… 
i) bankszámláját vezető pénzintézet megnevezése: 

………………………………………………………………………………….. 

      j)   bankszámlaszáma: 
…………………………………………………………..………………………………………………………………… 

      k)  e-mail címe vagy a képviselő telefonszáma: 

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

 

2022. évben a pályázó szervezet részére  

a) az államháztartás központi alrendszeréből igényelt/kapott* egyéb költségvetési támogatásból, valamint 

külföldi forrásokból származó összeg:…………………….Ft, 

b) az állam, az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv által alapított vagy 

tulajdonolt alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől, nonprofit vagy más gazdasági társaságtól 

igényelt/kapott* támogatás összege: ………………………….Ft.  

 

 

Alulírott pályázatomat az alábbi célra nyújtom be (kérjük aláhúzással jelölje) 

 

□ Működési célú támogatási igény: ……………………… Ft 

□ Program megvalósítására benyújtott igény: ……………………………. Ft 

 

 
* a megfelelő rész aláhúzandó 



 

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSI IGÉNY 

 

Az igényelt támogatás összege 2022. évi működési támogatásra: 
 

…………………….,- Ft (ÁFÁ-val) 

 

 
A 2022. évre tervezett dologi kiadások összege: …………………..Ft 
 

         Ebből 

                a) rendelkezésre álló összeg:                                               ……………..Ft 

                b) az önkormányzattól igényelt támogatás összege:           ……………..Ft 
                c) egyéb forrás:                                                                    ……………..Ft 
 

 

 

Az önkormányzattól igényelt támogatás felhasználásának részletes ismertetése 
 

         költség megnevezése:                                                                  igényelt összeg: 
 

         1.  Bérleti díjak (ingatlan, gép, stb.)                                                   ………….…. Ft 

         2.  Jármű üzemeltetés költségei (üzemanyag; javítás)                        ……….……. Ft 
         3.  Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei (karbantartás, stb.)    ……………. Ft 

         4.   Adminisztráció költségei  

           (irodaszer; nyomtatvány; sokszorosítási anyag)                                      …………….Ft 
         5. Kis értékű (100 e Ft alatti) tárgyi eszköz beszerzés                   …….………. Ft 

         6. Nevezési, pályázati díjak, tagdíjak, egyéb díjak                         …………….. Ft 

         Összesen:                                                                                          ……………. Ft 
  

Visszaigényelhető ÁFA összege: …………. ……………Ft 

A támogatás felhasználásának időbeli ütemezése: 
        1. Kezdő időpont: 

        2. Befejező időpont: 

 

 



 

 

II. PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ TÁMOGATÁSI IGÉNY 

A tervezett program részletes leírása: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Az igényelt támogatás összege: 

 

…………………….,- Ft (ÁFA-val) 

 
 

A tervezett program összes költsége: ……………………. Ft 

         Ebből 
                a) rendelkezésre álló összeg:                                               ……………..Ft 

                b) az önkormányzattól igényelt támogatás összege:           ……………..Ft 

                c) egyéb forrás:                                                                    ……………..Ft 

 

Az önkormányzattól igényelt támogatás felhasználásának részletes ismertetése 
 

         költség megnevezése:                                                                  igényelt összeg: 
 

         1.  Bérleti díjak (ingatlan, gép stb.)                                                    ……………. Ft 

         2.  Jármű üzemeltetés költségei (üzemanyag; javítás)                        ……………. Ft 

         4.  Adminisztráció költségei (irodaszer; nyomtatvány; prospektusok,  

                   sokszorosítási anyag)                                                                    ……………. Ft 
         5. Kis értékű (100 E Ft alatti) tárgyi eszköz beszerzés                 ……………. Ft 

         6. Közreműködő művészek, fellépők díjazása                              ……………. Ft 

         7. Egyéb költségek (pl. utazási költség)                                        ……………. Ft 
             Összesen:                                                                                   ……………. Ft 

Visszaigényelhető ÁFA összege: ……………………….. Ft 

A tervezett program megvalósításának időrendi ütemezése: 

    Program kezdete: 
    Program vége:  

 

 

Kelt: Dunabogdány, 2022. …………….. 
 

 

 
…………………..……………………….. 

a pályázó képviselőjének 

aláírása 



 

2. számú nyomtatvány 
Csatolandó a pályázati adatlaphoz  

 

N y i l a t k o z a t  

 

Dunabogdány Község Önkormányzata által 

„Civil szervezetek 2022. évi önkormányzati támogatása” elnevezésű pályázathoz 

 
Nyilatkozatot benyújtó egyesület/alapítvány (továbbiakban: pályázó) 

 

a) megnevezése: …………………………………………………………………………………. 

b) székhelye:    …………………………………………………………………………………… 

c) telephelye: . …………………………………………………………………………………… 

d) adószáma: …………………………………………………………………………………….. 

e) nyilvántartásba vételi okirat száma: ………………………………………………………….. 

f) nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ……………………………………………………. 

g) törvényes képviselőjének neve: ……………………………………………………………… 

h) törvényes képviselőjének címe: ……………………………………………………………… 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………………., 

mint a pályázó törvényes képviselője, ezennel nyilatkozom, hogy a pályázóval szemben a 

közpénzek átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt kizárási okok nem 

állnak fenn. 

 

 

Kelt.: ……………………………………. 
 

 

 
        ……………………………………… 

          aláírás 

 
 



3. számú nyomtatvány 

Benyújtandó a támogatási szerződéshez 
 

N y i l a t k o z a t 

 

Dunabogdány Község Önkormányzata által 

„Civil szervezetek 2022. évi önkormányzati támogatása” 

elnevezésű pályázati eljárásban megkötendő támogatási szerződéshez 

 
 

Nyilatkozatot benyújtó egyesület/alapítvány (továbbiakban: pályázó) 

- megnevezése: …………………………………………………………………………………. 

- székhelye:    …………………………………………………………………………………… 

- telephelye: . …………………………………………………………………………………… 

- nyilvántartásba vételi okirat száma: …………………………………………………………... 

- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ……………………………………………………. 

- törvényes képviselőjének neve: ………………………………………………………………. 

- törvényes képviselőjének címe: ………………………………………………………………. 

- adószám:……………………………………………………………………………………… 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………………., 

mint a pályázó törvényes képviselője, ezennel nyilatkozom, hogy 
1. a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, 

hitelesek, továbbá az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg 

  a) nem nyújtottunk be, 

  b) benyújtottunk, ……………………………..időpontban, …………………………………. 
      részére; 

 

2. a pályázó nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős 
végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 

meghatározott eljárás nincs folyamatban; 

 
3. a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a támogatással kapcsolatos adataihoz a támogató szervezet, 

valamint a jogszabályokban meghatározott egyéb szervezetek ellenőrzés céljából 

hozzáférjenek; 

 
1. a pályázó megfelel az Áht. 50. §. (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek; 

 

2. a pályázó vállalja a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 83. §. (1) bekezdése szerinti 
bejelentési kötelezettség teljesítését és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és 

annak kamatait az e rendeletben foglaltak szerint visszafizeti; 

 
3. a pályázó a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal 

a) rendelkezik 

b) nem rendelkezik. 

 

Kelt.: ……………………………………. 

 
………………………………………….. 

aláírás 



 

 


