1. melléklet a 28/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ
az önszerveződő közösségek 2017. évi pénzügyi támogatásához
ADATLAP
Az önszerveződő közösség neve:
Az önszerveződő közösség címe:
telefon- és faxszáma:
honlapja:
A szervezet jogállása
(közhasznú, nem közhasznú, kiemelten közhasznú)
alapítvány/egyesület/társadalmi szervezet
A szervezet adószáma:
A bírósági bejegyzésről szóló végzés száma, kelte:
Képviselőjének neve:
címe:
telefonszáma:
e-mail címe:
Legjellemzőbb tevékenységi köre:
A szervezet számlavezető bankjának megnevezése:
A szervezet bankszámlaszáma, ahova a támogatás átutalását
kéri:
A tevékenységben érintettek köre: melynek tartalmaznia kell
a támogatásban résztvevő szervezet tagjainak számát,
kiemelve ebből a vásárosnaményi tagok számát:
Kért-e az előző évben pénzügyi támogatást?
Az előző évben kapott támogatás összege:
A kért összeg tervezett felhasználásának célja:
1. …….… ÉVRE TERVEZETT MŰKÖDÉSI FORRÁSOK (BEVÉTELEK)
MEGNEVEZÉS
1. Saját forrás
2. Más támogatótól kapott támogatás
3. Egyéb forrás
4. Jelen pályázaton igényelt támogatás
ÖSSZESEN (=1+2+3+4)

ÖSSZEG

2. A SZERVEZET 2017. ÉVI TERVEINEK BEMUTATÁSA ÉS AZ IGÉNYELT
TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE (költségnem-összeg) (max. 1
oldal)

3. A PÁLYÁZÓ ELŐZŐ ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA (max. 1 oldal)

4. A PÁLYÁZÓ ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MEGNEVEZÉS

1.
2.

Pénzeszköz nyitóértéke (előző év január 1-jén a szervezet számláján
lévő összeg)

SAJÁT BEVÉTELEK

3.
4.
5.
6.
7.
8.

- tagdíj
- egyéb, éspedig:
SAJÁT BEVÉTELEK összesen (=3.+4.+5.+6.+7. pontok):

9.
10.
11.
12.
13.
14.

MÁS SZERVEZETTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS
- megnevezés
MÁS SZERVEZETTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS összesen
(=10.+11.+12.+13.+14.)

15.

16.
17.

ÖSSZEG

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (=8.+15.+16.)

18.

ZÁRÓEGYENLEG (előző év december 31-ei állapot)

19.

ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉG (1+17-18)

20.

SAJÁT BEVÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGHEZ
VISZONYÍTVA %-ban (=8./19.)

Vásárosnamény, ………év …………………hó ……nap
………………..………………………….
(a szervezet képviselőjének aláírása, cégszerű aláírás)

%

5. NYILATKOZATA KÖZTARTOZÁSOKRÓL
Kijelentem, hogy a Magyar Állam, vagy Vásárosnamény Város Önkormányzata felé fizetési
kötelezettségemmel összefüggő, esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozásom nincsen.

Vásárosnamény, ..............................

______________________________
pályázó képviseletében
eljáró személy aláírása

_______________________________
pályázatért felelős személy aláírása

6. A PÁLÁYZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI
Az önszerveződő közösség
a) bíróság általi bejegyzéséről szóló végzés szervezet képviselője által hitelesített
másolata;*
b) alapító okirata, alapszabálya vagy működésének egyéb alapdokumentuma szervezet
képviselője által hitelesített másolata;*
c) tárgyévi nyitó egyenlegét tartalmazó bankszámla kivonat hitelesített másolata;**
d) más szervezettel kötött szerződésének a szervezet képviselője által hitelesített
egyszerű másolata, vagy igazolás, mely hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az előző
évben anyagi támogatásban részesült, amennyiben volt ilyen
e) nyilatkozata a pályázati alkalmasságról.
A hitelesítést a következő módon kell végrehajtani: a dokumentumra rá kell vezetni, hogy „A
másolat az eredetivel mindenben megegyezik, hiteles” – dátum, képviselő aláírása (cégszerű
aláírás).

Vásárosnamény, _______. év ________________ hó ____ nap.
.............................................................
(a szervezet képviselőjének aláírása)

* Amennyiben az önszerveződő közösség korábban már benyújtotta az a)–b) pontokban

felsorolt dokumentumokat, ezek ismételt benyújtása mellőzhető, ha az azóta eltelt
időszakban e dokumentumok tartalmában változás nem történt, illetve nem kell benyújtani,
amennyiben bíróság által nem bejegyzett önszerveződő közösség pályázik.
** Bíróság által nem bejegyzett önszerveződő közösség esetén nem szükséges a benyújtása.

