
1.  melléklet 

a 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelethez 

 P á l y á z a t i  A d a t l a p   

a helyi önszerveződő közösségek 2021. évi pénzügyi támogatása iránt 

A helyi önszerveződő közösség neve:  

 

A helyi önszerveződő közösség székhelye:  

 

A helyi önszerveződő közösség helyi 

alapszervezetének címe: 

 

A helyi önszerveződő közösség képviselőjének 

neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:  

 

 

 

A bírósági bejegyzésről szóló végzés száma, kelte:  

 

A nyilvántartott tagok létszáma:  

 

Tagdíjból befolyt összeg az előző évben: 

 

 

Kért-e az előző évben pénzügyi támogatást?   

 

Az előző évben kapott támogatás összege:  

 

A jelen pályázatban kért támogatás összege:  

 

A kért összeg tervezett felhasználása (célja):  

 

A pályázathoz csatoljuk a következő mellékleteket (a nem kívánt rész törlendő): 

a) a helyi önszerveződő közösség bíróság általi bejegyzéséről szóló jogerős végzést; 

b) a helyi önszerveződő közösség hatályos alapszabályát vagy működésének egyéb hatályos alapdokumentumát; 

c) amennyiben a helyi önszerveződő közösség az előző évben is részesült támogatásban, az előző támogatás 

felhasználásáról szóló bizonylatok fénymásolatát; 

d) amennyiben a helyi önszerveződő közösség az előző évben is részesült támogatásban, a helyi önszerveződő 

közösség előző évi tevékenységéről szóló szöveges beszámolót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért 

eredményekre; 

e) amennyiben a pályázat benyújtásáról való döntéshozatalra a helyi önszerveződő közösség hatályos 

alapszabálya vagy működésének egyéb hatályos alapdokumentuma szerint a helyi önszerveződő közösség 

valamely testületi szerve jogosult, a helyi önszerveződő közösség e döntés meghozatalára jogosult testületi 

szerve üléséről készült azon jegyzőkönyvet vagy határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására vonatkozó 

döntést tartalmazza; 

f) a helyi önszerveződő közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint 

részletezve; 

g) Igazolás a beszámolónak az Országos Bírósági Hivatalhoz történt benyújtásáról (2011. évi CLXXV. törvény 

30.§(1)-(3) bekezdése, valamint a 2011. évi CLXXXI. törvény 105.§-a szerint); 

h) a Ksztv. 14. §-a szerint kitöltött és cégszerűen aláírt, a jelen rendelet 2. számú mellékletében meghatározott 

nyilatkozatot, érintettség fennállása esetén a Ksztv. 8. §-a szerinti kitöltött és cégszerűen aláírt, a jelen rendelet 

3. számú mellékletében meghatározott közzétételi kérelmet. 

 

Kelt: ….............................................. 

 

 

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

a helyi önszerveződő közösség képviselőjének aláírása 


