KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVRE SZÓLÓ,
A TELEPÜLÉSEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA MEGHIRDETETT
PÁLYÁZATA

1. A PÁLYÁZÓ NEVE ÉS SZÉKHELYÉNEK ADATAI
Pályázó megnevezése:
Település:

Utca, házszám:

Irányítószám:

2. A PÁLYÁZÓ LEGFONTOSABB ADATAI
Adószám:
Statisztikai számjel:
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _
Bírósági nyilvántartásba vételi
Telefonszám:
határozatszám:
Pk.
E-mail:
Honlap cím:
A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve, címe:
A pályázó képviseletében eljáró személy (aki ezen pályázat dokumentumait aláírja)
neve, címe, ha az nem a fenti képviselő:

Pályázatért felelős személy neve:

Telefonszáma:

3. A PÁLYÁZÓ LEVELEZÉSI CÍME (amennyiben azonos a székhely címével, nem kell kitölteni!)
Címzett neve:
Település:

Irányítószám:

Utca, házszám/postafiók:
4. PÉNZINTÉZETI ADATOK
A szervezet számlaszáma, ahová a támogatás
átutalását kéri

Számlavezető pénzintézet

________-________-________
A szervezet egyéb számlaszáma(i)
________-________-________
________-________-________

Számlavezető pénzintézet(ek)

5. A 2015. 01. 01. – 2015. 12. 31.
RÉSZLETEZÉSE (TÁMOGATÁSOK)

KÖZÖTTI

IDŐSZAK

BEVÉTELEINEK

ÖSSZEG

ADATOK
1. Önkormányzat által nyújtott támogatás összege:

Ft

2. Saját forrás:
Ebből tagdíj:

Ft
Ft

3. Egyéb államháztartási forrás:

Ft

4. Más támogatóktól kapott források:

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Összesen: (=1+2+3+4)

6. A 2015. 01. 01. – 2015. 12. 31. KÖZÖTTI IDŐSZAK KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE
A költség/kiadásnem
megnevezése
1. Személyi juttatások:
(bér/megbízási díj és a
munkáltatót terhelő járulékok)

2. Dologi kiadások:
3. Felhalmozási
kiadások:
(általában 100e Ft-ot
meghaladó tárgyi eszköz)

4. Egyéb kiadások:
ÖSSZESEN (=1+2+3+4):

Önkormányzati
támogatásból
fedezett kiadások
(Ft)

Más forrásból
fedezett kiadások
(Ft)

Összesen
(Ft)

7. KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁTÓL IGÉNYELT TÁMOGATÁS
2016. 01. 01. - 2016. 12. 31. időszakra tervezve
Dologi kiadásokra:
Ezek különösen :

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

Személyi juttatásokra:
Ebből: Bér
................................................
Megbízási díj:
..…..................................................
Munkaadót terhelő járulékok: …………...............................

Igényelt önkormányzati támogatás összesen:

6. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS SORONKÉNTI
INDOKOLÁSA:

7. KÖZÖSSÉGÉRT VÁLLALT KÖTELEZETTSÉG
1.

A KÖTELEZETTSÉG MEGJELÖLÉSE (E pontban azt kell megjelölni, hogy a közösség javára
szolgáló valamely közösségi, önkormányzati, társadalmi eseményhez, rendezvényhez, célhoz
milyen közösség javát szolgáló kötelezettséget vállal a pályázó szervezet, amellyel emeli ezen
közösségi esemény fényét, vagy hozzájárul ezen közösségi cél sikeréhez.
a)

milyen közösség javát szolgáló kötelezettséget vállal a pályázó szervezet
alaptevékenységén túl:

2.

A KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁS IDŐTARTAMA, GYAKORISÁGA

a)

a pályázó a támogatási év folyamán
a.

…. alkalommal, vagy

b.

szükség szerint az egész év folyamán
folyamatosan,
felmerülő esetenként,
előzetes jelzés alapján

vállalja-e a kötelezettséget:

8. NYILATKOZAT ÉS A PÁLYÁZAT HITELESÍTÉSE
Alulírott pályázó

a)
b)
c)

d)
e)

kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk teljes körűek, valósak és
hitelesek,
elfogadom, hogy a támogatás jogszerűtlen felhasználása esetén a megfizetésre
irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával
történhet,
kötelezettséget vállalok arra, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény 30. § szerint letétbe helyezem beszámolómat annak érdekében, hogy a
költségvetési támogatásra való jogosultságot megszerezzem.
tudomásul veszem, hogy a benyújtott, illetve nyertes pályázat adatai nyilvánosságra
hozhatók,
nyilatkozom, hogy pályázó nem esik a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §.-ában foglalt korlátozás alá.

Koroncó, 2016.. ……………...

______________________________
pályázó képviseletében
eljáró személy aláírása

9. A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI *
1. A pályázó szervezet létesítő okiratának egyszerű másolata.*
2. Székhely szerinti törvényszék által a pályázó szervezet hatályos adatairól kiállított,
30 napnál nem régebbi kivonat eredeti példánya. *
* (nem szükséges, amennyiben korábban beadásra kerültek, és azokban változás nem állt be!)

