
 

 

 

 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

Tinnye Község Önkormányzata  

Civil szervezetek támogatásának 

KERETÉRE 

 

 

 

1. A pályázat címe:  

 

 

2. A pályázó szervezet neve : 

 

 

3. A pályázó szervezet (csoport) címe, telefonszáma: 

Település:  

Irányítószám:  

Utca, házszám:  

Telefon:  

E-mail:  

 

4. A pályázó szervezet (csoport) értesítési címe: (az Önkormányzat ide küldi az értesítéseket, 

szerződéseket) 

Település:  

Irányítószám:  

Utca, házszám:  

Telefon:  

E-mail:  

 

5. A pályázó szervezeti-működési formája (a megfelelőt kérjük aláhúzni): 

        a) egyesület             b) alapítvány                 c) közalapítvány                          d) települések 

intézményeiben működő közösségi csoport                             e) egyéb 

 

6. A pályázó szervezet bírósági bejegyzésének száma:   

 

7. A pályázó törvényes képviselőjének neve, telefonszáma: 

Képviselő neve:  

Telefon:  

E-mail:  

  

Önkormányzat  tölti ki! 

A pályázó a rendelet szerint a kiírásnak: 

O megfelel   O nem felel meg 

A pályázat a pályázati kiírásnak: 

O megfelel   O nem felel meg 

 A Polgármesteri Hivatal tölti ki! 

 A Pályázat kódszáma:  _  _  _  _ / 2020.   Beérkezett: 2020 . ……………….hó ……….. nap 

 



 

8. Befogadó intézmény neve, címe (csak önálló jogi személyiséggel nem rendelkező pályázó esetén 

töltendő ki a Rendelet szövege szerint): 

Befogadó intézmény neve:  

Település:  

Irányítószám:  

Utca, házszám:  

Telefon:  

E-mail:  

 

9. A program megvalósításának várható ideje, ütemezése: 

Kezdési időpont:  év  hó  nap 

Befejezési időpont:  év  hó  nap 

Megjegyzés: a program megvalósításának határideje legfeljebb tárgyév december 31., a pályázat 

szakmai és pénzügyi beszámolójának határideje a megvalósítást követő 15. nap. 

 

11. A program megvalósításának pénzügyi mutatói: 

A megvalósításhoz szükséges teljes összeg (Ft):  

A megvalósításhoz meglevő saját forrás összege (Ft):  

A megvalósításhoz most kért támogatás összege (Ft):  

 

12. A pályázó bankszámlájának adatai: 

Számlavezető fiók neve, címe:  

Bankszámla száma: Háromszor nyolc karakter! 

        -         -         

 

 

13. A pályázat kötelezően csatolandó mellékleteinek jegyzéke: 

Az eddigi tevékenység részletes leírása  oldal 

A tervezett program, tevékenység részletes bemutatása:  oldal 

A tervezett program, tevékenység részletes költségvetése:  oldal 

A megvalósítást támogató más civil szervezetek és tömörülések ( ha van)  db 

Bírósági bejegyzés másolata, vagy a befogadó intézmény nyilatkozata:  oldal 

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az itt közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek 

Jelen pályázat elbírálása érdekében felhatalmazom az Önkormányzatot adataim 

kezelésére.  

Hiányosan kitöltött adatlap, illetve a mellékletek bármelyikének hiánya esetén a pályázat 

érvénytelen, ha a hiánypótlási felhívásnak, annak kézhezvételétől a pályázó 8 napon belül 

nem tesz eleget. 

 

Kelt…………………..  , ……….év………………………hó……….napján 

 

……….……………………………….. 

              aláírás 

 

ph. 



1. SZÁMÚ MELLÉKLET  
Pénzügyi elszámolás 

A beküldő szervezet neve: 

Székhelye: 

Adószáma: 

A program megvalósításának időpontja: 

A felelős szervező neve: 

A támogatás összege: 

A csatolt, támogatott által hitelesített pénzügyi bizonylat-másolatok száma: 

 

 

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATOK 
A civil szervezetek támogatásának pénzügyi elszámolásához 

 

I. A támogatásból kifizetett kiadások 

 

 

Ssz. 

Költségnem 

/felhasználás/ 

A számla 

kelte 

A számla 

száma 

Kifizetések összege (Ft) 

Nettó ÁFA Bruttó 

1.       

2.       

3.       

4.       

stb.       

stb.       

Összesen:     

A támogatás aránya a pályázat összköltségének maximum 10 %-a! Az e feletti összeg önrészt is 

tartalmaz. 

 

II. Az önrészből kifizetett kiadások 

 

 

Ssz. 

Költségnem 

/felhasználás/ 

A számla 

kelte 

A számla 

száma 

Kifizetések összege (Ft) 

Nettó ÁFA Bruttó 

1.       

2.       

3.       

stb.       

stb.       

Összesen:     

Az önrész aránya a pályázat összköltségének minimum 10 %-a! Tisztán önrészből történő 

kifizetések. 

 

MINDÖSSZESEN: A pályázat bizonylatokkal alátámasztott összköltsége: .-Ft 



NYILATKOZATOK 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az összesítő táblázatban felsorolt 

számlák, illetve az azokról készült – mellékelten megküldött – másolatok hitelesek és kizárólag 

az Tinnye Község Önkormányzata felé, a 2020. évi civil szervezetek támogatásából 

megvalósuló támogatási szerződés keretében, a ………………………… (pályázat) 

megvalósításának pénzügyi elszámolása céljából kerültek benyújtásra. 

 

 

Kelt: 

 

 

P.H. 

 

 ________________________ 

aláírás 

 

 

 

1. A támogatott nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) 

összeg került figyelembevételre. 

 

Kelt: 

 

P.H. 

 

 ________________________ 

aláírás 

 

2. A támogatott alanya az ÁFA-nak, de azt a programhoz kapcsolódóan jogszabály alapján 

nem vonhatja le. A támogatott kijelenti, hogy a 

……………………………………………(pályázat)-tal kapcsolatban felmerült 

költségeit tételesen elkülönítette és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-t nem igényelte vissza. 

Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg került figyelembevételre. 

Kelt: 

 

 

P.H. 

 

 ________________________ 

aláírás 

 

 

 

Az adóügyi helyzettől függően az ÁFA nyilatkozatok közül, csak egy tölthető ki! 

 

 

 


