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Józsefvárosi Önkormányzat 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
Józsefvárosban működő helyi 

nemzetiségi önkormányzatok 

támogatására  

 

 

 * Amennyiben a pályázó kiskorú, abban az estben is szükséges az adóazonosító jel 

megadása. (Az adóazonosító feltüntetése nélkül a pályázat érvénytelen.)  

**Az adatlaphoz csatolandó külön íven is folytatható. 1. oldal 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

A PÁLYÁZÓ ADATAI 

neve:  

székhelye/lakcíme:  

adószáma/adóazonosító jele*:  

képviseletre jogosult személy és 

beosztása:  

e-mail cím:  

telefonszám (vezetékes, mobil):  

közhasznú jogállásról szóló végzés 

száma:  

számlavezető pénzintézet neve:  

számlaszám:  

 

AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS 

A pályázattal megvalósítandó tevékenység részletes ismertetése**: 

igényelt pályázati támogatás összege: 

igazolt saját forrás összege: 

egyéb forrás összege: 
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*Kérjük a saját és egyéb források megjelölését is. 2. oldal 

 

A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

A pályázati cél megvalósításának kezdő időpontja: 

A pályázati cél megvalósításának befejező időpontja: 

A támogatás tervezett felhasználására vonatkozó költségszámítás*: 



 

 

Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
Józsefvárosban működő helyi 

nemzetiségi önkormányzatok 

támogatására  

 

  3 

NYILATKOZAT 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

 

1) A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által kiírt más pályázaton ugyanerre a célra 

támogatásban nem részesültem/szervezetünk nem részesült. 

2) A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, illetve intézményei, szervezetei által a 

pályázatban foglalt céltól eltérő más célra az alábbi támogatásban részesültem/részesültünk: 

pénzbeli: ………………………………………………………………………………… 

nem pénzbeli: …………………………………………………………………………… 

3) Hozzájárulok a pályázati eljárásban általam/szervezetünk által közölt adatok kezeléséhez, és az 

Önkormányzat internetes honlapján való közzétételéhez. 

4) Tudomásul veszem, hogy megtévesztő vagy valótlan adatszolgáltatás, a megjelölt céltól eltérő célra történő 

támogatás-felhasználás, továbbá a megkötendő támogatási szerződésben vállalt kötelezettség nem vagy 

határidőn túli teljesítése esetén – az önkormányzat általi tudomásszerzéstől számított két évig – pályázati 

támogatásban nem részesülhetek/részesülhetünk, illetve a már folyósított támogatást vissza kell 

fizetnem/fizetnünk. 

5) Hozzájárulok, hogy a 4) pontban megjelölt esetekben adataimat az Önkormányzat a kizárt pályázókról 

vezetett nyilvántartásában kezelje.  

6) Állami vagy önkormányzati adóhatósággal, társadalombiztosítási szervvel szemben nem áll fenn 

köztartozásom/köztartozásunk. 

7) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt 

összeférhetetlenség pályázatom/pályázatunk vonatkozásában  

nem áll fenn/fennáll 

az összeférhetetlenségre okot adó körülmény: ………………………………………………… 

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

az összeférhetetlenségre megszüntetésére tett intézkedések: …………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

8) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt 

érintettség 

nem áll fenn/fennáll 

az érintettségre okot adó körülmény: …………………………………………………………… 

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

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem. 

 

Budapest, 201………………. 

 

.……………………………….. 

  pályázó/képviselő aláírása 

 

A pályázati adatlaphoz csatolni kell*: 

 

 a bírósági nyilvántartásba vételről hozott végzés másolatát 

 a szervezet alapító okiratát 

 aláírási címpéldányt 
 


