








 

 

 

ADATLAP 

Pomáz Város Közigazgatási Területén Működő Civil Szervezetről 

Az önszerveződő közösség 

teljes neve: 

rövidített neve: 

címe: 

adószáma: 

számlaszáma: 

képviselője (név, cím, telefon, e-mail): 

jogállása: 

közhasznúsági fokozata; kiemelten közhasznú / közhasznú / nem közhasznú* † 

cégbírósági bejegyzés száma (a bírósági végzést kérjük mellékelni): 

célja (az alapító okiratot kérjük mellékelni): 

tagjainak száma: 

önkénteseinek száma: 

foglalkoztatottjainak (fő- és mellékállás, megbízás) száma: ____________________  

tevékenysége, jelentősebb programjai a megelőző 2-3 évben:  

 

jelentősebb támogatói a megelőző 2-3 évben: 

Pomáz, 2021…………...., 

aláírás 

(a szervezet képviselője) 

† a megfelelő rész aláhúzandó 



 

 

 

PÁLYÁZATI ŰRLAP 

Pomáz Város Önkormányzat 6/2014. (III.27.) rendeletének felhatalmazása alapján meghirdetett, a 

civil szervezetek részére folyósított pénzügyi támogatás elnyerésére 

A pályázat címe: ..............................................................................  

1. A pályázó szervezet adatai 

A szervezet megnevezése: 

(civil közösség esetén a 

kötelezettséget vállaló szervezet és 

a civil közösség megnevezése 

egyaránt) 

 

A szervezet székhelye: 
 

A szervezet levelezési címe: 
 

A szervezet képviselőjének 

neve: 

(civil közösség esetén a 

kötelezettséget vállaló szervezet és 

a civil közösség képviselőjének 

neve egyaránt) 

 

A szervezet képviselőjének 

elérhetősége: (telefon, fax, e-mail) 

 

A program szervezőjének neve: 
 

A program szervezőjének 

elérhetősége: (cím, telefon, e-

mail) 

 

A pályázó (köt.vállaló) 

számlavezető fiókjának neve: 

 

A pályázó (köt.vállaló) 

pénzintézeti számlaszáma: 

 

A pályázó kapcsolattartásra 

kijelölt e-mail címe: 

 

A pályázó szervezeti-működési 

formája: 
egyesület / alapítvány / egyéb* 

A szervezet közhasznúsági 

fokozata: 
kiemelten közhasznú /közhasznú /nem közhasznú* 

* a megfelelő rész aláhúzandó

A pályázat sorszáma 

(az Önkormányzat tölti ki): 



 

 

2. A pályázat tartalma 

A pályázat célja: 
 

A kérelmezett támogatás összege: 

 

A megvalósítás helyszíne: 
 

A program megvalósításának 

várható ideje, ütemezése: 

Kezdési időpont: ......... év ................................ hó ........ nap 

Befejez, időpont:......... év ................................ hó ......... nap 

A program hatósugara (kérjük a megfelelőt aláhúzni!): 

iskolai/intézményi, városi, térségi, megyei, regionális, országos 

A megvalósítandó cél rövid 

leírása: 

 

A résztvevők várható létszáma: 
 

A megvalósítandó cél eléréséhez 

rendelkezésre álló pénzeszközök / 

állóeszközök: 

 

A pályázathoz nem csatolt 

mellékletek megnevezése, 

indoklása: 

 

Egyéb megjegyzés: 
 

  



 

 

3. Az önszerveződő közösség képviselőjeként a pályázathoz csatolom a következő mellékleteket: 

a.) a hatályos alapító okiratnak a szervezet képviselője által hitelesített másolatát, ........... oldal 

b.) folyószámla kivonat másolat, ........... oldal 

4. Költségvetés (eFt) 

Megnevezés Összes költség Saját forrás Egyéb forrás Kért támogatás 

     

     

     

     

     

     

     

     

Mindösszesen: 

    

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott adatok valósak, és a Pomáz 

Város Önkormányzattól kapott korábbi támogatásokkal elszámoltam, illetve a folyamatban lévő 

támogatással (támogatásokkal) a támogatási szerződésben rögzített határidőig elszámolok. 

Jelen pályázat elbírálása érdekében felhatalmazom Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát 

adataim kezelésére. 

Hozzájárulok, hogy - a támogatás megítélése esetén - a szervezet neve, a támogatás célja, összege, továbbá 

a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok a Pomázi Polgárban, illetve Pomáz város 

hivatalos honlapján közzétételre kerüljenek. 

Pomáz, 2021…………….. 

 ..................................................  
pályázó cégszerű aláírása 



KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről

A 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 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 neveltgyermek, 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. 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, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- 
és nevelőszülő, testvér

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy
szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert

o vezető tisztségviselője
o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
o 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

Indokolás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (apozíció 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 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 neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér
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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.

Pomáz, 2021...........................................

Aláírás/Cégszerű aláírás



Aláírás/Cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A 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 O
2. fennáll az ...pont alapján

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy D
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.

Pomáz, 202.....................................................

Pályázó hiteles aláírása
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