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KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a helyben működő civil szervezetek támogatására 
évente pályázatot ír ki. A támogatás keretösszegét az önkormányzat éves költségvetésében 
határozta meg, mely 2017. évben 3,5 millió Ft. 
 
A támogatásra vonatkozó szabályokat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) - amely 2008. április 1-jével lépett 
hatályba – határozta meg, ezek alapvetően nem változtak. 
 
A Knyt. hatálya kiterjed minden olyan az államháztartáson kívülre folyósított pénzügyi 
támogatásról szóló egyedi döntésre, amely az államháztartás alrendszereiből, európai uniós 
forrásból vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból 
származó kifizetésről szól. A törvény hatálya alá tartoznak a helyi önkormányzati 
támogatások is. 
 
A törvény 2. §-a fogalmakat határoz meg az alábbiak szerint: 
„2. § (1) E törvény alkalmazásában 
a) támogatási döntés: az 1. § (1) bekezdés szerinti támogatásban részesülő személy, valamint 
az e személy részére juttatandó konkrét támogatási összeg meghatározása; 
b) döntés-előkészítésben közreműködő: az a természetes személy, aki 
ba) munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a 
pályázati kiírás vagy a támogatási döntés előkészítésében, 
bb) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal 
rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület tagja; 
c) döntéshozó: az a természetes személy, aki 
ca) feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre 
jogosult szerv vezetője vagy testület tagja, 
cb) feladat- és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így 
különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve 
jóváhagyási joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező szerv vezetője vagy testület 
tagja; 
d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a 
miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei 
közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető 
tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok 
Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai; 



e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott 
vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai 
parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a 
főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv – a d) 
pont alá nem tartozó – vezetője és helyettesei; 
f) közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) által meghatározott közeli hozzátartozó; 
g) vezető tisztségviselő: a gazdasági társaságokról szóló törvény által meghatározott vezető 
tisztségviselő.” 
 
A törvény pályázatokra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni a nem 
pályázati úton odaítélt támogatásokra is azzal, hogy ahol a törvény 
a) pályázatot említ, ott a támogatás odaítélésére irányuló kérelmet, 
b) pályázati eljárást említ, ott a támogatási döntés előkészítésének és meghozatalának 
folyamatát kell érteni. A nem pályázati úton odaítélt támogatásból nem részesülhet az, aki - ha 
a támogatási döntést pályázati eljárásban hoznák - a pályázati eljárásban nem vehetne részt 
pályázóként. 
 
A törvény kimondja, hogy közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot 
kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy 
által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, 
közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat. 
 
A pályázatot befogadó szerv a pályázat befogadásától számított öt munkanapon belül a 
Kormány által kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon (a továbbiakban: honlap) közzéteszi 
a) a pályázat tárgyát és kiíróját, 
b) a pályázat benyújtóját, 
c) lehetőség szerint az igényelt összeget, 
d) a törvény 8. § szerinti érintettséget. 
A pályázatot befogadó szerv a pályázat elbírálását követő 15 napon belül közzéteszi a 
döntéshozó nevét, és 
a) törli a támogatást el nem nyert pályázat (1) bekezdés szerinti adatait, vagy 
b) közzéteszi az elnyert támogatás összegét. 
A pályázatot befogadó szerv - a számlák és bizonylatok kivételével - közzéteszi a benyújtott 
és elfogadott pályázati elszámolást. A közzétett elszámolásban szereplő üzleti titkot 
olvashatatlanná kell tenni. 
A honlapon bárki számára, ingyenesen biztosítani kell a közzétett adatok kereshetőségét, 
pályázatonként, pályázónként, összeghatár szerint és más módon csoportosított 
lekérdezhetőségét. 
 
Közzétételi kötelezettségünknek eleget teszünk, az adatok megtekinthetők a 
www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon. 
 
A Knyt. 6. §-a rendelkezik arról, hogy ki nem indulhat pályázóként és részesülhet 
támogatásban: 
„6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
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.” 
 
A Knyt. 8–9. §-ai összeférhetetlenségi szabályokat állapítanak meg: 
„8. § (1) Ha a pályázó 
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 
b) nem 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, 
amelyben az a)–c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő 
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti 
szervének tagja, 
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat 
benyújtásával egyidejűleg. 
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási 
döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e 
körülménynek a honlapon történő közzétételét. 
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem 
részesülhet. 
9. § Nem vehet részt döntéshozóként vagy döntés-előkészítésben közreműködőként az, aki 
vagy akinek a közeli hozzátartozója a pályázóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.” 
 
A Knyt. végrehajtására alkotott 67/2008.(III. 29.) Korm. rendelet tartalmazza a pályázati 
eljárással kapcsolatos adatok közzététele során alkalmazandó eljárást.  
A fent kifejtettek alapján, amennyiben Önkormányzatunk idén is támogatást kíván nyújtani az 
államháztartási alrendszeren kívüli szervezeteknek, szükséges a Knyt. szabályainak 
alkalmazása. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a 2017. évi pályázati kiírásról és 
a pályázati feltételek meghatározásáról dönteni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2017. március 23. 
 
       Tisztelettel: 
 
          Szegvári Ernőné 
            polgármester 



 
 
Tárgy: Pályázati kiírás a Kiszomboron működő civil szervezetek 2017. évi támogatására 
 
____/2017. (_____) KNÖT h. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a pályázati 
kiírás a Kiszomboron működő civil szervezetek támogatására tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 
Kiszomboron működő civil szervezetek 2017. évi támogatására a jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal és feltételek szerint. 
 
A pályázati kiírás és annak mellékletei jelen határozat mellékletét képezik. 
 
 
A határozatról értesül 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 

 
 
 

 



PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK  
2017. évi TÁMOGATÁSÁRA 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település 
területén működő civil szervezeteket (alapítványokat, egyesületeket), egyházakat (a 
továbbiakban: civil szervezetek), hogy ezzel is hozzájáruljon a település lakossága érdekében 
végzett tevékenységükhöz. 
 
I. A Pályázaton való indulás feltétele 

• települési művelődési, sport, érdekvédelmi közéletben való aktív részvétel, 
rendezvények szervezése, maradandó értékek létrehozása, illetve a közösség 
érdekében végzett egyéb tevékenység, mely alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a 
településen élők életminőségének javulásához, öregbíti a település jó hírét, továbbá 
hitelesen képviseli és támogatja a Képviselő-testület általános célkitűzéseit, 

• legalább egy éve működik a településen (legalább egy éve jogerősen bejegyezték), 
• a pályázó civil szervezet pályázatát, a kötelező adatokat, illetve mellékleteket a 

pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be. 
 
II. A Pályázat keretében nem támogathatók: 

1. azon civil szervezetek, amelyek a támogatást nem a megállapodásban foglaltak 
szerint használták fel és a szerződés ilyen irányú módosítását nem 
kezdeményezték 

2. politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok 
3. azon civil szervezetek, melyek a pályázatra nyitva álló határidőn túl nyújtották 

be pályázatukat, illetve azon civil szervezetek, melyek hiánypótlásukat a 
rendelkezésre álló határidőn belül nem pótolják 

4. azon civil szervezetek, amelyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a 
pályázat által kötelezően előírt adatokat, mellékleteket és ezen adatokat a 
hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül nem pótolják 

5. azon civil szervezetek, melyek tevékenységét pályázaton kívül, 
együttműködési megállapodás keretében támogatja a Képviselő-testület 

6. azon civil szervezetek, amelyeknek lejárt köztartozása van 
7. a nem átlátható szervezetek 

 
III. A Pályázaton felosztásra kerülő keretösszeg: az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 8/2017.(III. 1.) önkormányzati rendelet határozza meg. 
 
IV. A Pályázó adatairól a mellékelt pályázati adatlapon nyilatkozik. 
 
V. A pályázat kötelező mellékletei: 

o a pályázó civil szervezet tevékenységének rövid ismertetése 
o a tárgyévi tervezett költségvetése, az összeg tervezett felhasználása (Tételes bevételek 

és kiadások) 
o beszámoló a tárgyévet megelőző év teljes költségvetéséről 
o rövid beszámoló és értékelés az előző évi tevékenységről, a pályázó civil szervezet 

előző évben megvalósult költségvetésének ismertetése és abban az önkormányzati 
támogatás felhasználásának részletes kimutatása 



o a civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésnek az egy évnél – 
vagy ha közben változás volt, attól az időponttól – nem régebbi egyszerű másolata 

o nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény 14. §-a alapján 

o  hatályos alapító okirat, illetve alapszabály 
o 30 napnál nem régebbi igazolás az állami adóhatóságtól arról, hogy köztartozása nem 

áll fenn 
o átláthatósági nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § 

(6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez 
 
VI. A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja: A pályázatot Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének címezve, a Polgármesteri Hivatalba (6775 Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 8.) kell benyújtani zárt borítékban úgy, hogy az 2017. május 8-án 15.00 
óráig megérkezzen. 
 
VII. Kapcsolat, megállapodás, a pályázat értékelésének időpontja 

� A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak. 
� A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása a Képviselő-testület támogató döntését 

követő támogatási szerződés megkötését követő 15 napon belül történik. 
� A kifizetés feltétele, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete a támogatás felhasználásáról minden egyes civil szervezettel külön szerződést 
köt, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok. A szerződés 
aláírásának végső határideje a képviselő-testület döntésének kézhezvételétől számított 
15. nap. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, 
melynek határideje 2018. április 30. 

� A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 
elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által 
felkért személy részére betekintési jogot biztosít. 

� A pályázatok bontását a Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-
nyilvántartó és Ellenőrző Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) végzi 2017. május 
11-én. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok 
tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját a Bizottság 8 naptári napos 
határidővel hiánypótlásra szólítja fel. 

� A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület dönt a Bizottság véleményének 
ismeretében, 2017. május 30-ai rendes ülésén. 

 
 



Tisztelt Pályázó! 
 
A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által 
benyújtott pályázat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény hatálya alá tartozik, mivel Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
költségvetéséből Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati 
eljárás során, illetve nem pályázati úton odaítélhető támogatásról van szó. 
 
A fent említett törvény 14. §-ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat 
beszerzéséről gondoskodnunk kell. 
 
Kérjük, szíveskedjen a megfelelő részt kitölteni, és minden esetben aláírva a pályázathoz 
mellékelni, mivel a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat a 2007. évi CLXXXI. törvény 
értelmében érvénytelen! 
 
A kitöltéshez segítséget nyújt, a nyilatkozat hátoldalán található tájékoztató. 



NYILATKOZAT 
A KISZOMBORON M ŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA kiírt 

pályázaton a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény 14. §-a alapján 

 
Kérjük, szíveskedjen a nyilatkozatot olvashatóan, nagybetűkkel kitölteni! Olvassa el a 
hátoldalon található tájékoztatót a jogszabály tartalmáról! 

 
1. PÁLYÁZÓ ADATAI 
Pályázó 
 
neve: ____________________________________________________________________________ 

székhelye: ________________________________________ 

képviselőjének neve: _______________________________________________________________ 

nyilvántartásba vételi okirat száma: ____________________________________________________ 

nyilvántartásba vevő szerv neve: ______________________________________________________ 

 
 
2. NYILATKOZAT 
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján 
velem szemben érintettség, összeférhetetlenség 
 

  fennáll. 

       nem áll fenn. 
 
Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Nyilatkozom, hogy közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény rendelkezéseinek eleget tettem érintettségemmel kapcsolatban, illetve összeférhetetlenségem 
megszüntetése érdekében. 
 
3. KITÖLTÉS DÁTUMA ÉS ALÁÍRÁS 
 
Kitöltés dátuma: _________________ év ____________ hónap _____ nap 
 
Aláírás: __________________________________________________________________________ 

 
 



TÁJÉKOZTATÓ 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvényben foglalt érintettségi és összeférhetetlenségi szabályokról 
 
A törvény hatálya – az abban meghatározott kivételekkel – kiterjed az államháztartás 
alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, a nemzetközi megállapodás alapján 
finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton 
vagy pályázati rendszeren kívül az államháztartáson kívüli természetes személyek, jogi 
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek – ide nem, értve a 
társasházat – számára odaítélt, természetben vagy pénzben juttatott támogatásokra. 
 
A törvény pályázatokra vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a nem 
pályázati úton odaítélt támogatásokra is, azzal, hogy a pályázat fogalma alatt a támogatás 
odaítélésére irányuló kérelmet, a pályázati eljárás fogalma alatt pedig a támogatási döntés 
előkészítését és meghozatalát kell érteni. A nem pályázati úton odaítélt támogatásból nem 
részesülhet az, aki – ha a támogatási döntést pályázati eljárásban hoznák – a pályázati 
eljárásban nem vehetne részt pályázóként. 
 
Összeférhetetlenség 
Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
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. 
 
Érintettség 
Ha a pályázó 
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő (a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott 
vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai 
parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a 
főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv – a d) 
pont alá nem tartozó – vezetője és helyettesei), 
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, 
amelyben az a)–c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő 
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti 
szervének tagja, 
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat 
benyújtásával egyidejűleg. 
 
Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés 
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a 
honlapon történő közzétételét. Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, 
támogatásban nem részesülhet. 
 
Nem vehet részt döntéshozóként vagy döntés-előkészítésben közreműködőként az, aki vagy 
akinek a közeli hozzátartozója a pályázóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. 
 



Kérjük nyomtatott nagybetűvel kitölteni! 
 

P Á L Y Á Z A T I  A D A T L A P 
 

A KISZOMBORON M ŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ 
 

 
Pályázó szervezet adatai 
 
PÁLYÁZÓ SZERVEZET NEVE 

 

 
PÁLYÁZÓ SZERVEZET CÍME 

 

 
PÁLYÁZÓ SZERVEZET TELEFONSZÁMA 

 

 
Igényelt támogatás 
 
PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL ELŐZŐ ÉVBEN 
ELNYERT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 

 

 
PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL IGÉNYELT 
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 

 

 
Pályázó szervezet képviselőjének adatai 
A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ELNÖKE/VEZETŐJE  
PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK NEVE  
PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK CÍME  
PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK 
ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME 

 

PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK 
TELEFONSZÁMA 

 

 
Szervezet adatai 
SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZET MEGNEVEZÉSE  
PÁLYÁZÓ SZERVEZET BANKSZÁMLASZÁMA  
PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADÓSZÁMA  
PÁLYÁZÓ SZERVEZET BÍRÓSÁGI 
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK SZÁMA  

 

NYILATKOZAT KÖZHASZNÚSÁGRÓL  
(A megfelelő válasz bejelölendő) 

  Közhasznú szervezet 
  Nem közhasznú szervezet 

PÁLYÁZÓ SZEREVZET ÉRTESÍTÉSI/LEVELEZÉSI 
CÍME 

 

 
Kijelentem, hogy a pályázati feltételeket elfogadom és fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Kelt: ……………………………………………….. 
 
 

………………………………………………………… 
          Pályázó szervezet képviselője 
A pályázat kötelező mellékletei: 
• a pályázó szervezet tevékenységének rövid ismertetése 
• a tárgyévi tervezett költségvetése, az összeg tervezett felhasználása (Tételes bevételek és kiadások) 
• beszámoló a tárgyévet megelőző év teljes költségvetéséről, 
• rövid beszámoló és értékelés az előző évi tevékenységéről, a pályázó szervezet előző évben megvalósult költségvetésének 
ismertetése és abban az önkormányzati támogatás felhasználásának részletes kimutatása, 
• a nyilvántartásba vételről szóló bírósági végzés az egy évnél – vagy ha közben változás volt, attól az időponttól – nem 
régebbi egyszerű másolata 
• nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a alapján 
•  hatályos alapító okirat, illetve alapszabály 
• 30 napnál nem régebbi igazolás az állami adóhatóságtól arról, hogy köztartozása nem áll fenn 
• átláthatósági nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség 
teljesítéséhez 



ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. c) pontjában meghatározott 

CIVIL SZERVEZET  1 VAGY VÍZITÁRSULAT 2 RÉSZÉRE 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség 
teljesítéséhez 

 
Alulírott 
 Név: 
 születéskori név: 
 anyja neve: 
 születési helye, ideje: 

mint a 

 szervezet neve: 
 székhelye: 
 adószáma: 
 törvényszéki nyilvántartásba vételi száma: 
 
törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az 
általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) 
bek. 1. c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, és megfelel a következő együttes 
feltételeknek: 

a) az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői megismerhetők, amelyről részletesen a 
jelen nyilatkozat 1. pontjában nyilatkozom; 

b) az általam képviselt szervezet, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, melyről jelen nyilatkozat 2. 
pontjában nyilatkozom; 

c)  az általa képviselt szervezet székhelye: 
 - az Európai Unió tagállamában, 
 - az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, 
 - a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, 

 - …………………. országban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 
szóló egyezménye van. 

 
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy  

  
- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést az Önkormányzat kártalanítás nélkül 

és  azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – 
a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a 
nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény 
folytán már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.];  

- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött 
ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható 
szervezetnek. Az Önkormányzat ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő 
követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban 
meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 4/A. § kedvezményezettről 
rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni 
[Áht. 41. § (6) bek.];  

                                                 
1 Civil szervezet: a 2011. évi CLXXV. tv. 2. § 6. pontja szerinti szervezet. A megfelelő válasz aláhúzandó. 
2 Vízitársulat: a 2009. évi CXLIV. tv. szerinti szervezet. A megfelelő válasz aláhúzandó. 



- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést az 
Önkormányzat felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a 
szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.]  

- az Önkormányzat az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő 
követelés elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt 
szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni.  

 

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll 
be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől 
számított 8 napon belül megküldöm az Önkormányzat részére, vagy amennyiben az általam 
képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.  
 
 

 
Kelt:…………………………………………………… 
 
 
 
 
 
……………….................................. 
cégszerű aláírás 



 
 

1. pont: Nyilatkozat a szervezet vezető tisztségviselőir ől3 

 

Ssz. Név Születési 
név 

Születési 
hely 

Születési 
ideje 

Anyja 
neve 

Tulajdoni 
hányad 

Befolyás, 
szavazati 

jog 
mértéke 

% % 

1.               

2.               

3.               
 
 
 
 

Kelt:…………………………………………………… 
 
 
 
 
 
……………….................................. 
cégszerű aláírás 

                                                 
3 Vezető tisztségviselő egyesületnél: az ügyvezető vagy az elnökség tagjai [Ptk. 3:77. §]; alapítványnál: a kuratórium tagjai [Ptk. 3:397. § (1) bek.]; 
civil társaságnál: a létesítő okiratban az ügyek vitelére feljogosított személy vagy testület tagjai [Ptk. 3:21. §]; vízitársulatnál: intézőbizottság elnöke és 
tagjai, felügyelőbizottság elnöke [2011. évi CXLIV. tv. 31. § (1) bek.; 33. § (1) bek.] 



 
2. pont: Nyilatkozat a szervezetnek és a szervezet vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó 

tulajdoni részesedéséről 
 
 

Ssz. 

A nyilatkozatot tevő szervezet 
vezető tisztségviselőjének 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel érintett szervezet 

neve születési 
neve 

születési 
helye 

anyja 
neve 

neve székhelye adószáma 
cj.száma / 

nyilvántartásba 
vételi száma 

adóilletősége 

felett gyakorolt 

tulajdoni 
hányad 

% 

befolyás, 
szavazati 

jog 
mértéke 

% 

1.         
              
              
              

2.         
              
              
              

3.         
              
              
              

 
 

Kelt:…………………………………………………… 
 
 
 
 
 
……………….................................. 
cégszerű aláírás 
 
 
 

 
 


