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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

14/2009. (X. 30.) Ökt rendelete

a helyi önszervez  közösségek pénzügyi támogatása rendjér l

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi
LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 8. §-a (5) bekezdésében és a 16. §-a (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a
közpénzekb lnyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazása alapján a helyi önszervez  közösségek pénzügyi támogatása rendjér l az alábbi rendeletet alkotja:

I.FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete elismeri és támogatja mindazon tevékenységet, amelyet a
településen él , vagy tevékenységet végz  állampolgárok önszervez  közösségei az önkormányzati feladatok
megvalósítása érdekében végeznek. Így különösen: az állampolgárok közéletbe való bevonása, a település fejl dése,
szépítése, környezetvédelme, a rászorulók anyagi támogatása, a kultúra, - m vel dés - és a hagyományok ápolása
település lakossága körében való terjesztése, valamint a szórakozás, sportolás és a település lakossága javainak rzése,
védelme szolgálatában álló tevékenységet.

A rendelet alapelvei

2. §

A rendelet 1. §-ában rögzített cél megvalósítása érdekében a Képvisel -testület az adott éves költségvetésér l szóló
rendeletében - az önkormányzat anyagi lehet ségeit l függ en- el irányzatot állapít meg a helyi önszervez
közösségek pénzügyi támogatásainak céljaira, s a döntés megfelel  el készítése, valamint az esélyegyenl ség biztosítása
érdekében pályázati rendszert vezet be, melynek feltételeit és az eljárás rendjét e rendelet keretében szabályozza, az
átlátható pénzügyi elszámolás biztosítását is szem el tt tartva.

A rendelet hatálya

3. §

(1) A rendelet
a) területi hatálya: Csanytelek község bel- és külterületét magában foglaló közigazgatási területére,
b) személyi hatálya: e rendelet 4. §-a a) pontjában foglaltak szerinti közösségre
terjed ki.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya: a politikai pártok helyi szervezeteire, támogatására.

II. FEJEZET

ÉRTELMEZ  RENDELKEZÉSEK

4. §

E rendelet alkalmazásában:
a) a helyi önszervez  közösség: az illetékes bíróság által bejegyzett egyesület, alapítvány, közalapítvány, civil

szervezet, amely Csanytelek község közigazgatási területén székhellyel rendelkezik, illetve országos
szervezet helyi csoportjaként m ködik (továbbiakban: közösség),

b) önkormányzati közérdek  feladat ellátása: a közösség által az Ötv-ben és más vonatkozó jogszabályokban
meghatározott kötelez , vagy önként vállalt feladat végrehajtásában való részvétel, amely e rendelet 1. §-
ában foglaltak megvalósítását szolgálja (továbbiakban: feladatot ellátó),

c) közigazgatási terület: Csanytelek község egész bel- és külterülete,
d) településen él  állampolgár: aki Csanytelek község területén életvitelszer en állandó lakó- vagy tartózkodási

hellyel, lakcímmel rendelkezik,
e) településen tevékenységet végz : aki nem feltétlenül rendelkezik Csanytelek Község területén lakcímmel, lakó-

vagy tartózkodási hellyel, de tevékenységét a településen végzi,
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f) az önkormányzat pénzügyi támogatása: e rendelettel kiírt a pályázaton nyertes közösség számlájára készpénz
átutalása (Ft-ban), (továbbiakban: támogatás),

g) illetékes szakbizottság: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete mellett m köd  tevékenységi
köre szerint: Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság (továbbiakban:
szakbizottság),

h) közzététel helyben szokásos módja e rendeletre vonatkoztatva:
ha) a Polgármesteri Hivatal (Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.) hirdet tábláján való kifüggesztés,

honlapon való, közzététel,
hb) plakát formájában, forgalmas, lakosság által s n látogatott helyen való kihelyezés,
hc) az írott és elektronikus sajtó, illetve más média igénybevétele, Csanyteleki Hírmondóban való

megjelenítés,
i) a lakosság által s n látogatott hely: a településen lév  élelmiszerboltok, italboltok, egyéb kereskedelmi

egységek.

III. FEJEZET

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

A pályázat benyújtása feltételei

5. §

(1) A közösség támogatása iránti pályázatot írásban, a rendelet 1. számú függeléke szerinti formanyomtatványon
(pályázati adatlapon) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatánál lehet
el terjeszteni a tárgyévet megel  év október 31. napjáig, amely határid  elmulasztása jogveszt .

(2) Az (1) bekezdésben rögzített id n túl benyújtott pályázatot id n túl érkezettként kell kezelni, ami érvénytelenségi ok,
így a pályázat elbírálására nincs mód.

(3) A pályázat érvényessége érdekében a hiánytalanul kitöltött, e rendelet 1. sz. függeléke szerinti pályázati adatlaphoz
csatolni kell:

a) a közösség cégbíróság általi bejegyzését tanúsító joger s végzés másolatát,
b) a közösség m ködési vagy alapszabályzatát, ill. egyéb alapdokumentációját, vagy annak hiteles másolatát,
c) amennyiben már részesült támogatásban a közösség, úgy az el  támogatás felhasználásáról szóló

bizonylat hiteles fénymásolatát,
d) a közösség által az önkormányzat feladatkörében a pályázat benyújtását megel  évben végzett

tevékenységér l szóló tájékoztatót, kiemelve a vállalt célkit zéseket és az elért eredményeket,
e) a közösség, ill. vezet  testülete ülésének határozata kivonatát, amely tartalmazza:

ea) a közösség döntését a pályázat benyújtásáról,
eb) a közösség által célul kit zött tevékenység megjelölését,
ec) az eb) pontban foglalt célkit zés megvalósításához igényelt pályázati összeget (Ft-ban),
ed) a várható költségek részletezését,
ee) a közösség saját anyagi forrásai megjelölését (Ft-ban),
ef) más forrás (pl. pályázaton nyert pénzügyi forrás) feltüntetését,

f) e rendelet 1.) 2/a) és 2/b) számú hiánytalanul kitöltött mellékleteket.
(4) Az els  alkalommal benyújtott pályázat érvényessége szempontjából nem adható felmentés e rendelet 5. §-a (3)

bekezdés a)-b)-d)-e) pontjaiban foglaltak hiánytalan teljesítése, illetve becsatolása alól.
(5) E rendelet 5. §-a (3) bekezdése a)-b) pontjában foglalt dokumentumok benyújtása akkor mell zhet , ha:

a) a közösség már korábban részesült e rendelet szerinti önkormányzati támogatásban (a támogatás
benyújtását megel  2 éven belül),

b) az el  önkormányzati támogatás óta eltelt id szakban a (3) bekezdés b) pontjában részletezett
dokumentumok tartalmában változás nem történt.

(6) E rendelet 5. §-a (3) bekezdése c) pontjában írt bizonylat e rendeletben megadott határid ig nem áll a közösség
rendelkezésére – a közösség önhibáján kívül - úgy hiánypótlásra nyitva álló id : a következ  év január 5. napja, melynek
elmulasztása jogveszt  határid .

A beérkezett pályázatok véleményezése

6. §

(1) A közösségekt l beérkezett érvényes pályázatokat, a pályázati benyújtási határid t követ en a szakbizottság  soros
ülésén tárgyalja és el terjesztésben tesz javaslatot a pályázati támogatás odaítélésére, annak összegére, vagy
elutasítására, a képvisel - testület soron következ  ülésén.

(2) A szakbizottság döntés el készít , véleményez  tevékenysége körében vizsgálja, hogy:
a) a pályázat pályázati kiírásban szerepl  feltételeknek megfelel-e,
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b) a közösség tevékenysége az önkormányzat adott évi, e rendelet szerinti célkit zését, a közjavát szolgálja-e,
c) a pályázati összeg és a közösség saját anyagi ereje együtt lefedi-e a megvalósítandó célkit zés költségeinek

összegét,
d) a közösség célkit zése reálisan megvalósítható-e,
e) a közösség az el  évi önkormányzati támogatással hiánytalanul és szabályosan elszámolt-e,
f) a támogatásával való elszámolás megfelel-e a vonatkozó pénzügyi el írásoknak,
g) a közösség rendelkezik-e az önkormányzat e rendelete szerinti  pályázati  támogatás megvalósításához

saját anyagi   er vel és egyéb szükséges feltételekkel.
(3) A szakbizottság az önkormányzat az önkormányzat e rendelete szerinti adott évi költségvetési koncepcióját

el készít  ülésén valamennyi támogatás iránt benyújtott pályázatot véleményezi, mely ülésére minden pályázatot
el terjeszt  közösség vezet jét tanácskozási joggal meg kell hívni.

(4) Amennyiben a pályázat e rendelet 5. §-a (2) bekezdése értelmében elkésett, úgy az önkormányzat polgármestere a
pályázatot a pályázatot benyújtó részére – szakbizottság elé terjesztés nélkül – visszaküldi, melyr l a pályázatok
elbírálása tárgyalásakor a képvisel - testület el tt tájékoztatást ad.

(5) Amennyiben a pályázat határid ben érkezett, de e rendelet 5. §-ában foglaltakhoz képest hiányos, úgy a pályázót az
önkormányzat polgármestere írásban felhívja hiánypótlásra, melynek a pályázó a felhívás kézhezvételét l számított 5
munkanapon belül köteles eleget tenni. A határid  eredménytelen eltelte, érvénytelenségi ok.

(6) Érvénytelennek min sített pályázat szakbizottság, illetve a polgármester által sem terjeszthet  képvisel - testület elé.

A pályázatok elbírálása

7. §

(1) A szakbizottság által e rendelet 6. §-a szerinti eljárási rendben véleményezett pályázatok képvisel - testület elé
terjesztésér l a polgármester gondoskodik.

(2) A pályázatok bizottsági véleménye tárgyalására az önkormányzat éves költségvetési koncepciója beterjesztésével
egyid ben, elbírálására az önkormányzat költségvetési rendelete megalkotásával együtt kerül sor.

(3) A képvisel - testület a pályázat elbírálását határozatában rögzíti, amely az alábbiakat tartalmazza:
a) a pályázó azonosító adatait,
b) a közösségi célkit zés megjelölésével a támogatás felhasználása célját,
c) a támogatás összegét,
d) a kifizetés és elszámolás szabályait.

(4) A támogatásban részesül  közösség a támogatást csak a képvisel - testület által a pályázatot elbíráló határozatban
foglalt célra, rendeltetésszer en használhatja fel.

(5) Nem részesíthet  támogatásban az a közösség amely:
a) az el  pályázati évben az önkormányzattól kapott pályázati támogatással nem, vagy nem e rendeletben

foglaltaknak megfelel en, illetve csak részben számolt el,
b) az el  évben kapott pályázati támogatást – a képvisel - testület el zetes hozzájárulása nélkül – a

jóváhagyott céltól eltér en használta fel,
c) e rendelet 1. sz. melléklete szerinti nyilatkozatot az arra illetékes kézjegyével nem látta el és nem csatolta

pályázatához,
d) e rendelet 2/a) sz. melléklete szerinti közzétételi kérelmet az arra illetékes kézjegyével nem látta el és/vagy

hiánytalanul kitöltve nem csatolta a pályázatához,
e) e rendelet 2/b) sz. közzétételi kérelmet az arra illetékes kézjegyével nem látta el és/vagy hiánytalanul

kitöltve nem csatolta pályázatához,
f) az összeférhetetlenség megszüntetésére teend  intézkedést nem tette meg,
g) érintettsége közzétételét nem kezdeményezte.

(6) Az önkormányzat által nyújtott pályázati támogatás reprezentációs célra  nem fordítható.

A támogatás kifizetése, felhasználása és elszámolása szabályai

8. §

(1) A képvisel - testület által megállapított pályázati támogatás összegét a testületi döntést követ en, éves ütemezés
szerint, id arányosan, támogatás összegének 50 %-át január 1- t l június 30-ig, az összeg másik 50 %-át  július 1-t l
december 31-ig terjed  id szakban, a közösség folyószámlájára való átutalással, illetve kivételesen, sürg s esetben, a
polgármesteri hivatal házi pénztárából - forintban való kifizetéssel - történik.

(2) A közösség az önkormányzattól kapott pályázati anyagi támogatás összegének felhasználásáról köteles írásban
elszámolni  a pályázat benyújtásával egyidej leg (minden év október 31. napjáig).

(3) A pályázati támogatás összegének rendeltetésszer  felhasználását igazoló elszámolási kötelezettség hiteles bizonylatok
másolatával és szöveges tájékoztató benyújtásával teljesítend . Az elszámolás elfogadásáról a pályázatok elbírálásával
egyidej leg kerül sor.

(4) Amennyiben az elszámolás során a pályázati támogatást a közösség az engedélyezett céltól eltér en használja fel, ill. a
közösség a pályázati támogatás összege rendeltetésszer  felhasználásáról elszámolni nem tud, vagy csak részben
számol el, akkor a képvisel - testület az elszámolást elutasítja és a közösség részére adott támogatás összege részbeni,
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vagy teljes egészében való visszatérítését rendeli el és a következ  évi pályázat benyújtásából, mint mulasztót
pályázóként kizárhatja.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. §

(1) Ez a rendelet 2009. november 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követ en indult pályázati eljárásoknál kell
alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidej leg a helyi önszervez  közösségek pénzügyi támogatása rendjér l szóló
31/2007. (XI. 29.) Ökt rendelet hatályát veszti.

(3) E rendelet 1. melléklete az önszervez  közösségek önkormányzati pénzügyi támogatása pályázói nyilatkozatot
tartalmazza.

(4) E rendelet 2/a)  melléklete a közpénzekb l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozatot tartalmazza.

(5) E rendelet 2/b) melléklete a közpénzekb l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
8. §-a (1) bekezdése szerinti érintettségér l szóló közzétételi kérelmet tartalmazza.

(6) E rendelet 1. függeléke az önszervez  közösségek önkormányzati pénzügyi támogatásához pályázati adatlapot
tartalmazza.

(7) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályban foglaltak, eljárásjogi
kérdésekben pedig a közigazgatási hatóság eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.
törvényben (Ket.) rögzítettek az irányadók.

(8) A rendelet a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattar.hu oldalon
érhet  el.

                  Forgó Henrik               Kató Pálné
polgármester jegyz

Záradék:
A rendelet kihirdetése id pontja:  2009. október 30.

           Kató Pálné
jegyz

http://www.csanytelek.hu/
http://www.kozadattar.hu/
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1. sz. melléklet a 14/2009.(X. 30.) Ökt rendelethez

Pályázói nyilatkozat

Alulírott (név) ………………………………………., mint a ………………………………………
(szervezet neve) pályázó képvisel je fele sségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt közösség,
mint pályázó:

1. a pályázatában foglalt adatok, információk, dokumentációk teljeskör ek, valódiak és hitelesek.
2. Az Európai Unió tradícionális saját forrásai címen tartozása nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság

fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett.
3. Az általános forgalmi adó (ÁFA) levonására vagy visszaigénylésére jogosult/nem jogosult.*
4. Hozzájárul ahhoz, hogy a köztartozások – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a

továbbiakban Áht.) 13/A. § (4) bekezdésben és az államháztartás m ködési rendjér l szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti – figyelemmel
kísérése céljából a nevét (megnevezését), a székhelyét (lakhelyét), az adószámát (adóazonosító jelét),
társadalombiztosítási azonosító jelét, társadalombiztosítási folyószámlaszámát az Önkormányzat
felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illet leg az adósság bekövetkezése tényének és összegének
megismeréséhez, a pályázó továbbá hozzájárul, az Áht. 13/A. § (4) bekezdésben foglaltak
alkalmazásához.

5. Az Ámr. 83. §-ának (2) bekezdés j) pontjában meghatározottak szerint hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár
által mindenkor m ködtetett monitoring rendszerhez hozzáférési lehet séget biztosíthasson a
jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvev szék, a Kormányzati Ellen rzési
Hivatal és a Pénzügyminisztérium számára.

6. Tudomásul veszi, hogy lejárt esedékesség , meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás
megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül,
illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése
érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érint  módon – visszatartásra kerül.

7. Nem áll megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt.
8. Hozzájárul – az Áht. 15/A. §-ában foglaltakkal összhangban – az adatai felhasználásához.
9. Az államháztartás alrendszereib l folyósított támogatásból ered  lejárt és ki nem egyenlített tartozása

nincs.
10. A jelen pályázat tárgyának vonatkozásában más pályázaton részt vett/nem vett részt*, illetve más állami

és egyéb támogatást igénybe vesz/nem vesz igénybe.*
(Részvétel esetén külön nyilatkozat becsatolása szükséges a támogatás rövid ismertetésével.)

11. A pályázat szabályszer ségének és a támogatás rendeltetésszer  felhasználásának az Önkormányzat,
valamint a jogszabályban meghatározott szervek által történ  ellen rzéséhez hozzájárul.

12. Felhatalmazza az Önkormányzatot azonnali beszedési eljárás alkalmazására, amennyiben a megítélt
támogatást nem a jóváhagyott célnak megfelel en használja fel.

Kelt: ……………………….., 200. ……………………….

        ……………………………………….
        P.H.                 a pályázó szervezet képvisel jének sajátkez  aláírása

* A megfelel  rész aláhúzandó.
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2/a). sz. melléklet a 14/2009.(X. 30.) Ökt rendelethez

NYILATKOZAT

a közpénzekb l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó neve:……………………………………………………………………………………………

Pályázó szervezet székhelye:……………………………………………………………………………….
Képvisel jének neve:………………………………………………………………………………………
Nyilvántartásba vételi okirat száma:………………………………………………………………………..
Nyilvántartásba vev  szerv megnevezése:………………………………………………………………….

Alulírott kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekb l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
a) nem áll fenn vagy (a négyzetbe a megfelel  bet  írandó)
b) fennáll

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
a) nem áll fenn vagy (a négyzetbe a megfelel  bet  írandó)
b) fennáll

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön rlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:……………………………, ….… év …… hó …… nap

………………………………….
           Aláírás/Cégszer  aláírás
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2/b) sz. függelék a 14/2009.(X. 30.) Ökt rendelethez

KÖZZÉTÉTELI  KÉRELEM

a közpénzekb l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  8. § (1)
bekezdés szerinti érintettségér l

A Pályázó neve: ………………………………………………………………………………………….

Pályázó szervezet székhelye:………………………………………………………………………………
Képvisel jének neve:……………………………………………………………………………………..
Nyilvántartásba vételi okirat száma:……………………………………………………………………….
Nyilvántartásba vev  szerv megnevezése:…………………………………………………………………
___________________________________________________________________________
Alulírott kijelentem, hogy a közpénzekb l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség a pályázóként megjelölt szervezettel (alapítvány, társadalmi
szervezet, egyház) szemben fennáll, mert

o vezet  tisztségvisel je
o az alapítvány kezel  szervének, szervezetének tagja, tisztségvisel je,
o vagy társadalmi szervezet ügyintéz , vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés el készít ként közrem köd  szervnél, vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségvisel , vagy e
személyek közeli hozzátartozója.

Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
 ……………………………………………………………………………….………………….

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgy lés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségvisel ,
országgy lési és az európai parlamenti képvisel , polgármester, alpolgármester, f polgármester,

polgármester-helyettes, helyi önkormányzati képvisel , helyi önkormányzat képvisel -testülete
bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezet je 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
nevel szül , testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekb l nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illet en. A
nyilatkozatban szerepl  adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt:……………………………, ……. év……..hó…….nap

…………………………………
 Aláírás/Cégszer  aláírás
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1. sz. függelék a 14/2009. (X.30.) Ökt rendelethez

Pályázati adatlap

az önszervez  közösségek önkormányzati pénzügyi támogatásához

1. A pályázó megnevezése:

2. A pályázó címe/székhelye:

3. A pályázó egyéb elérhet ségei, kapcsolattartás

módja (elektronikus, telefon- és faxszám):

4. A pályázó szervezet vezet jének neve, címe,

elérhet sége:

5. A  pályázó bírósági bejegyzésér l szóló végzés

száma:

6. A pályázó adószáma:

7. A pályázó statisztikai száma:

8. A pályázó tb-folyószámlaszáma:

9. A pályázó számlavezet  pénzintézete:

10. A pályázó számlaszáma (ahová a megítélt

támogatás összege utalható), illetve azonnali

beszedési megbízás adható:

11. A pályázó szervezet nyilvántartott tagjainak

száma a pályázat benyújtásakor (f ):

12. Az igényelt pályázati támogatás összege (Ft):

13. A pályázati támogatás felhasználása, célja:

14. A tervezett cél megvalósításának egyéb

forrásai:  (saját er ; más szervezett l elnyert

pályázati összeg; küls  források, adomány, stb)

(Ft-ban)
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15.a A pályázó adott éves programjának rövid ismertetése:

15.b A pályázó közösség (szervezet) szervezet éves összköltségvetése:

Ft,

(azaz:   ……………………………………………….forint)

16. Az el  évben az önkormányzattól kapott

pénzügyi támogatások összege:

Ft,

(azaz:   ……………………………………………….forint)

17. A pályázó közösség (szervezet) tevékenységének, általános célkit zéseinek rövid leírása (alapító okirat

szerinti tevékenység):

A pályázathoz csatolt mellékletek:*

a.) illetékes bíróság általi  bejegyzésr l  szóló végzés másolata (abban az esetben, amennyiben az el  évhez mérten az
okiratban változás történt),

b.) alapszabály másolata (amennyiben az alapszabályban az el  évhez mérten változás történt),
c.) el  támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok hiteles fénymásolata, költségösszesít je,
d.) a közösség el  évben végzett tevékenységér l szóló tájékoztató (a végzett feladatokról, eredményeir l),
e.) a közösség határozati kivonata, mely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt

tartalmazza,
f.) pályázott összeg felhasználásának tervezete, a várható költségek részletezése.

Csanytelek, ………………… év ……………………………………..hó …………….nap

…………………………………………..

P.H.  a pályázó szervezet képvisel jének sajátkez  aláírása
* a csatolt mellékleteket aláhúzással kell jelölni
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