
 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

 

 

A pályázat célja a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkor-

mányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, a közrend és a közbiztonság javítása, a 

lakosság biztonságérzetének fokozása, a helyi szervezet közéletre gyakorolt hatásának 

növelése a közművelődési, kulturális, és a hagyományőrzés területén. Célja továbbá az 

egészség, az épített és a természeti környezet védelme, a gyermekek és a fiatalok részvé-

telének biztosítása a civil társadalom életében, a hátrányos helyzetű csoportok problé-

máinak megoldása érdekében támogatás közösségi programok és rendezvények szerve-

zéséhez a 2018. évben.  

 

1) A pályázat címe: ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

2) A pályázó adatai: 

Neve: ……………………………………………………………………………………….. 

Székhelye: ………………………………………………………………………………….. 

Adószáma: ………………………………………………………………………………….. 

Képviselőjének neve: ………………………………………………………………………. 

Telefonszáma, e-mail címe: ………………………………………………………………... 

 

3) A témafelelős: 

Neve: ……………………………………………………………………………………….. 

Telefonszáma, e-mail címe: ………………………………………………………………... 

 

4) A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet neve: …………………………………………………………. 

Címe: ……………………………………………………………………………………….. 

Bankszámlaszáma: …………………………………………………………………………. 

 

5) A program célja:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(A program célja mellékletben bővíthető maximum egy oldallal). 

 

6) A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége)  

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

 

7) A pályázandó támogatás formája: (aláhúzással jelölje!) 
       



- A pályázó által szervezett programok, rendezvények költségeihez vissza nem térítendő 

támogatás. 
 

- Támogatás a civil szervezet működési költségeihez terembérlet és az ahhoz kapcsolódó 

rezsiköltség. 
 

- Természetbeni támogatás: az Önkormányzati tulajdonát képző kisbusz használata a pá-

lyázaton nyert támogatás mértékéig.  
 

- kisértékű tárgyi eszközök beszerzése. 

 

8) A program tervezett költsége: 

 
 

Költségnem 
 

 

Teljes költség 
 

Saját forrás 
 

Igényelt támogatás 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Összesen: 
 

   

Ft 
 

 

Igényelt támogatás összesen: …………………… Ft 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kinyilatkozom, hogy a pályázatban megadott adatok a 

valóságnak megfelelnek. 
 

Kinyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek nincs 60 napon túl meg nem fize-

tett köztartozása; csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll. 
 

Tudomásul veszem, hogy a pályázatot az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvé-

teléről szóló 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint igényelhe-

tem; a mellékletek nélkül benyújtott pályázat érvénytelen. 
 

Nyilatkozom, hogy jelen pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat meg-

valósításával azonos célra. 
 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással Biri Község Önkor-

mányzata felé a támogatási szerződésben rögzített határidőig elszámolok. 

 

Dátum  

 

P.H. 

 

……………………………….. 

pályázó civil szervezet 

cégszerű aláírása/bélyegzője 


