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A pályázat iktatószáma:
Pályázati adatlap Győrszemere Községi Önkormányzat társadalmi és civil keretéből
2019. évi támogatás elnyerésére
1. Pályázó adatai
A pályázó neve ( szervezet, intézmény):
A Pályázó székhelye:
A pályázó szervezet vezetőjének neve:

Telefonszáma:

Értesítési címe:

e-mail címe:

A szervezet tevékenységi
köre:
A szervezet adóazonosító
száma:
A bírósági nyilvántartásba vétel száma:

időpontja:

Nyilvántartásba bejegyzett tagság száma:

ebből győrszemereiek száma:

Számlavezető bank neve, számla száma:
2. Pályázati program
A pályázati program részletes leírása, költségvetése*

A program kb. hány főt érint, hány főnek
szól:
A pályázati program kezdési és befejezési
időpontja
* a rovat tetszés szerint bővíthető!
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A program költségvetésére vonatkozó adatok
A pályázati program megvalósításának teljes
költsége
A szervezet által igényelt támogatás összege:
Saját forrás összege:
Tagdíj összege:
A pályázati program megvalósításához
rendelkezésre álló egyéb források:
(szponzorok, egyéb támogatások)
A pályázati program megvalósításhoz
igényelt, még el nem bírált egyéb források:
Sportegyesület esetén a látvány csapatsport
szervezetek által igényelhető TAO-ból kapott
támogatás összege:.
A pályázat benyújtásához szükséges mellékletek:
 A szervezet hatályos alapszabályának, alapító okiratának másolata
 Igazolás a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek való megfelelésről ( 1.
sz. melléklet)
 A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről közzétételi kérelem (2. sz. melléklet)
 Nyilatkozat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. átlátható szervezet
fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelésről (3. sz. melléklet )
 Nyilatkozat a köztartozás mentességről (4. sz. melléklet )
 A pályázó előző évi tevékenységéről szóló írásbeli beszámoló, amennyiben korábbi
évi támogatással nem számolt el a kiíró felé.
Nyilatkozatok:
 Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.
 Hozzájárulok, hogy a megadott személyes adatokat az önkormányzat az iratkezelési
szabályzatban meghatározott ideig nyilvántartásában megőrizze, azokat a pályázattal
összefüggő célra felhasználja az adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezései szerint.
 Tudomásul veszem, hogy a pályázat eredménye (kedvezményezett neve, elnyert
támogatás összege) nyilvános adatnak minősül, az önkormányzat honlapján
közzéteszi.
 Nyilatkozom, hogy az alábbi kizárási okok nem állnak fenn szervezetünkkel szemben:
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6. § (1) bekezdés szerint Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet
támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
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b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–
c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a
szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy
tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési,
európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

Győrszemere, 2019. ……………..
PH.
…………………………………………..
Aláírás
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1. számú melléklet

Igazolás a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének való megfelelésről

Alulírott……………………………………..a………………………………………………
( székhelye: ……………………………………………………………………………………,
nyilvántartásba vételi száma:…………………………………………….)
képviseletében eljárva igazolom, hogy a szervezet megfelel a rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményének.
Győrszemere, 2019. ………………..
……………………………………………….
Nyilatkozó aláírása, P.H.
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
82. § (1) Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az, akit
a) az Art. 16. § (1) bekezdésében és 1. melléklet 3. pontjában vagy 16. § (1) bekezdésében és 1. melléklet 4.
pontjában, illetve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. §-ában foglalt, a
foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,
b) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 34. §-ában meghatározott, a
munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó
rendelkezések megsértése,
c) jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív
szerződésben megállapított munkabér mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezések megsértése,
d) a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, az Mt. 215. § (1) bekezdésének a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos
szabályainak megsértése, vagy
e) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a
továbbiakban: Ebktv.) alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése
miatt hatóság, illetve bíróság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül - a
korábbival azonos jogsértés elkövetése miatt - jogerős és végrehajtható bírsággal sújtott vagy a központi
költségvetésbe történő befizetésre kötelezett.
(2) Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az, akit harmadik országbeli
állampolgár munkavállalási engedély, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény szerinti keresőtevékenység folytatása céljából összevont engedélyezési eljárás keretében kiadott
összevont engedély nélkül történő foglalkoztatása miatt hatóság, illetve bíróság a költségvetési támogatás
igénylésének időpontját megelőző két éven belül jogerős vagy végleges bírsággal sújtott vagy a központi
költségvetésbe történő befizetésre kötelezett.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában több telephellyel rendelkező munkáltató esetében a jogsértést megállapító
közigazgatási határozat véglegessé válásától és végrehajthatóvá válásától számított két éven belül elkövetett
ismételt jogsértésen az ugyanazon telephelyen kétéves időszakon belül jogerős vagy végleges határozattal
megállapított azonos jogsértést kell érteni.
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2. sz. melléklet

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
Kizárólag érintettség esetén kérjük kitölteni.
A Pályázó neve: .........................................................................................................................
A Pályázó székhelye: .................................................................................................................
Képviselőjének neve: ................................................................................................................
Cégjegyzékszáma (gazdasági társaság esetén): .........................................................................
Adószáma (gazdasági társaság esetén): .....................................................................................
Nyilvántartásba vételi okirat száma (egyéb szervezet esetén): ..................................................
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése (egyéb szervezet esetén):
....................................................................................................................................................

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 (kérjük a pályázóra érvényes bekezdés betűjelét
bekarikázni és a szükséges indoklást megtenni):
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):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó
esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
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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 Knyt. 2. § (1)
bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag
természetes személy pályázó esetén!)
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, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő, 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 az alábbi szervezetben megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Közjogi tisztségének megjelölése:
....................................................................................................................................................
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő, testvér
e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet,
egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
 vezető tisztségviselője,
 az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
 vagy társadalmi szervezet 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.
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Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója:
....................................................................................................................................................
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (szervezet neve
és székhelye):
....................................................................................................................................................
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 2. § (1) bekezdés d)
pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő, 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.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt
következik be az érintettséget megalapozó körülmény, köteles vagyok 8 napon belül a
közzétételt kezdeményezni.
Közzététel helye: gyorszemere.hu
Győrszemere, ...........................................................

PH.

........................................................
cégszerű aláírás
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3. sz. melléklet

„ Nyilatkozat a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet
fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelésről”.

Alulírott……………………………………………, mint a…………………………………….
(székhely:……………………………………, nyilvántartásba vételi szám:……………………
adószám:……………………………..) aláírásra jogosult képviselője jelen okirat aláírásával
nyilatkozom,
hogy a(z) ……………………………………………( szervezet teljes neve ) a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján1 átlátható
szervezetnek minősül.
Jelen nyilatkozatomhoz mellékelem a szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági
végzés/hatósági okirat másolatát.
30 napnál régebbi kivonat esetén nyilatkozom arról, hogy a bejegyzéskori állapothoz képest
változás nem történt.
Kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak
mindenben megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (2)
bekezdése értelmében a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
Győrszemere, 20………………………..
……………………………………………
képviseletre jogosult aláírása
1

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján:
3. § (1) E törvény alkalmazásában
1. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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4. sz. melléklet

Nyilatkozat köztartozás-mentességről
Alulírott…………………………………… mint a(z)………………………………………….
( székhely:……………………………………., nyilvántartásba vételi szám:…….……………
adószám:……………………………..) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem
tudatában jelen okirat aláírásával
Nyilatkozom,
hogy a(z) ………………………………………………………….(szervezet teljes neve) a
székhely szerinti illetékes állami-, és önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban: adóhatóság)
hatáskörébe tartozó lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai
címén tartozása nincsen vagy az arra illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetést,
fizetési halasztást) nem engedélyezett.
Győrszemere, 2019………….

……………………………………………
Aláírásra jogosult aláírása

