
1.sz. melléklet 

Sátorhely Község Önkormányzatának 1/2021. (I. 15.) sz. rendelete a civil szervezetek 

támogatásáról 

Pályázati adatlap  

Sátorhely Község Önkormányzata civil szervezetek részére meghirdetett pályázatához 

(Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel vagy számítógéppel kitölteni!) 

 

Önkormányzat tölti ki 

Beérkezés dátuma:   Száma:  

 

1. A pályázó adatai 

A pályázó szervezet megnevezése:   

Székhelyének / Telephelyének címe:  

Adószáma:  Alapításának éve:  

 

2. A pályázó elérhetősége 

Értesítési címe   

Hivatalos képviselőjének neve:  

Telefonszáma:  Email címe:  

 

3. Banki adatok 

Számlavezető pénzintézet megnevezése:  

Számlaszáma:  

 

4. Igényelt támogatásra vonatkozó adatok 

A szervezet tagjainak száma:  Előző évi teljes árbevétele:  

Igényelt támogatás összege:  

 

Az igényelt támogatás felhasználásának bemutatása (rövid, lényegre törő leírás) 



 

 

Dátum: 

 

 ……………………………………………………………………… 

A szervezet képviselőjének aláírása 

 



2. melléklet a pályázati adatlaphoz 

 

NYILATKOZAT 

A szervezet  neve:          . 

  székhelye:         . 

képviselőjének neve:        . 

nyilvántartásba vételi okiratának száma:     . 

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:     . 

Alulírott, mint a szervezet képviselője kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a közpénzekből 

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt 

összeférhetetlenségi korlátozások tekintetében: 

(A szervezetre nem vonatkozó pontot kérjük húzza át!)   

A) 

A törvény szerinti összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény 

leírása:                                   

B) 

A törvény szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn a szervezet egyetlen vezető tisztségviselője, kezelő 

szervünk szervezetének tagja, tisztségviselője, ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja tekintetében 

sem. 

Kelt:                          

 

 

P.H. 

…………………………………… 

a szervezet képviselőjének aláírása 

 

 

  



2. melléklet a pályázati adatlaphoz 

 

SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK 

HATÁLYOS NÉVSORA 

1. A szervezet vezető tisztségviselőinek (pl. egyesületnél elnök, alelnökök, titkár, 

elnökség/vezetőség/választmány tagjai): 

 

•  

•  

•  

 

2. Alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője (elnök, kuratóriumi tagok): 

 

•  

•  

 

3. Társadalmi szervezet, egyház, szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagjai: 

 

•  

•  

 

Kelt: 

 

P.H. 

…………………………………… 

a szervezet képviselőjének aláírása 

 

  



3. melléklet a pályázati adatlaphoz 

 
 

NYILATKOZAT KÖZTARTOZÁSOKRÓL 

 

A szervezet  neve:          . 

  székhelye:         . 

képviselőjének neve:        . 

 

 

…………………………….... (képviselő neve), mint a …………………………(szerv neve)  

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt civil 

szervezetnek (A szervezetre nem vonatkozó pontot kérjük húzza át!)   

A) 

nyilvántartott köztartozása van az alábbi szerv(ek) felé: 

1. 

2. 

B) 

nincs nyilvántartott köztartozása. 

Kelt: 

 

P.H. 

 

…………………………………… 

a szervezet képviselőjének aláírása 

 

 


