ADATLAP
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
TÁMOGATÁSAIHOZ

A pályázat kódja
(az Önkormányzat tölti ki):

I. A pályázó szervezet adatai
1.

neve:

2.

címe:

3.

adószáma:

4.

képviselıje (név, cím, telefon, e-mail):

5.

cégbírósági bejegyzés száma (a bírósági végzést kérjük mellékelni):

6.

célja (a létesítı okiratot kérjük mellékelni):

7.

tagjainak száma:

8.

önkénteseinek száma:

9.

foglalkoztatottjainak (fı- és mellékállás, megbízás) száma:

10.

Bankszámlát vezetı pénzintézet neve, számlaszám (bankszámlaszerzıdést kérjük
mellékelni):

11.

Tevékenysége, jelentısebb programjai a megelızı 1-2 évben:

12.

Jelentısebb támogatói a megelızı 1-2 évben:

13.

Elızı évi költségvetésének összege:

14.

Miskolc MJV. Önkormányzattól kapott támogatások (év, program, összeg):
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II. A pályázati program
1. címe:
2. helyszíne:

idıpontja/idıtartama (kezdı és befejezési idıpont):

3. célja:

4. résztvevıinek (várható) száma:

5. A program hatósugara (Kérjük, aláhúzással jelezze!): iskolai/intézményi, városi, térségi,
megyei, regionális, országos
6. felelısének neve, elérhetısége (cím, telefon, e-mail):

7.

rövid leírása: (A részletes pályázati programot külön is kérjük mellékelni)

III. A pályázati program részletes költségvetése (e Ft):
Megnevezés

Összesen

Saját forrás

Egyéb

Igényelt

Mindösszesen:
Nyilatkozom, hogy Miskolc MJV Önkormányzatától kapott korábbi támogatásokkal elszámoltam.

Miskolc, 20 .

PH
……………………………………
aláírás (pályázó hivatalos képviselıje)
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NYILATKOZAT
a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó (Támogatott) neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság/egyéb szervezet cégneve/neve
Székhelye
Képviselıjének neve
Cégjegyzékszáma
Adószáma
Nyilvántartásba vételi okirat száma és a nyilvántartásba vevı szerv megnevezése

I. Kijelentem, hogy személyemmel szemben a közpénzekbıl nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség1 fennáll igen:
nem:
II. Amennyiben az I. pontban igennel válaszolt, akkor jelen pontban határozza meg az
összeférhetetlenség okát!
Az összeférhetetlenség a Knytv. 6. § (1) bekezdés ……. pontja alapján áll fenn.
III. Kijelentem, hogy személyemmel szemben
a Knytv. 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség2 fennáll igen:
nem:
IV. Csak akkor kell kitölteni, ha az I. vagy III. pontban igennel válaszolt!
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
V. Csak akkor kell kitölteni, ha az I. pontban igennel válaszolt!

1
2

Magyarázat a nyomtatvány hátoldalán található!
Magyarázat a nyomtatvány hátoldalán található!
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Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint
intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
VI. Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét
külön őrlap csatolásával kezdeményeztem

igen:3
nem releváns:

Kelt:

Aláírás
I. ponthoz:
A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(Knytv.) 6. § (1) bekezdése értelmében nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati (támogatás odaítélésével kapcsolatos) eljárásban döntés-elıkészítıként
közremőködı vagy döntéshozó4,
b) a kizárt közjogi tisztségviselı (vagyis a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki
biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes
államtitkár, a megyei közgyőlés elnöke, a fıvárosi közgyőlés esetében a fıpolgármester, a
területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló törvény által meghatározott regionális
fejlesztési ügynökség vezetı tisztségviselıi, felügyelı bizottsága tagjai, illetve az Ágazati
Operatív Programok Közremőködı szervezetei vezetı tisztségviselıi és ellenırzı
szervének tagjai),
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója5,
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 rendelkezı olyan szervezeti egysége, amelyben az
a)-c) pont alá tartozó személy vezetı tisztségviselı, az alapítvány kezelı szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselıje, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a
szakszervezet ügyintézı vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezı azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelızı öt évben együttmőködési megállapodást kötött vagy
tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelızı öt évben párttal közös jelöltet állított országgyőlési,
európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
3

Csak akkor kell kitölteni, ha a III. pontban igennel válaszolt!
Döntés-elıkészítésben közremőködı: az a természetes személy, aki
- munkaviszony jellegő jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a pályázati kiírás vagy a
támogatási döntés elıkészítésében,
- támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal rendelkezik, vagy
ilyen joggal rendelkezı testület tagja;
Döntéshozó: az a természetes személy, aki
- feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre jogosult szerv vezetıje
vagy testület tagja,
- 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 rendelkezı szerv vezetıje vagy testület tagja;
5
a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. törvény által meghatározott közeli hozzátartozó
4
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g) akinek a részvételbıl való kizártságának tényét a Knytv. 13. § alapján a honlapon
közzétették.
III. ponthoz:
A Knytv. 8. § (1) bekezdése értelmében:
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-elıkészítıként közremőködı vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselı (vagyis a köztársasági elnök, az Országgyőlés által
választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselı, az országgyőlési és
az európai parlamenti képviselı, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az
alpolgármester, a fıpolgármester, a fıpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati
képviselı, a helyi önkormányzat képviselı-testülete bizottságának tagja, a központi
államigazgatási szerv - a 2. § (1) bek. d) pont (kizárt közjogi tisztségviselı) alá nem
tartozó - vezetıje és helyettesei),
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,6
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 vezetı tisztségviselı, az alapítvány kezelı
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselıje vagy az egyesület ügyintézı vagy
képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történı közzétételét a pályázat
benyújtásával egyidejőleg.

6

Lásd: 5. lábjegyzet
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KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
8. § (1) bekezdés szerinti érintettségérıl
A Pályázó (Támogatott) neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselıjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselıjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevı szerv megnevezése:
___________________________________________________________________________
Kijelentem, hogy a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként
megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert
a) A pályázati eljárásban döntés-elıkészítıként közremőködı vagy döntéshozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minısülök
döntés-elıkészítınek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).
Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve,
székhelye beírandó):
……………………...……………………...……….………………………………………
……………………………………………………………………………………..……….
b) Nem kizárt közjogi tisztségviselı vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó
esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész
aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyőlés által választott vagy a köztársasági elnök által
kinevezett tisztségviselı, országgyőlési és az európai parlamenti képviselı,
polgármester, alpolgármester, fıpolgármester, fıpolgármester-helyettes, helyi
önkormányzati képviselı, helyi önkormányzat képviselı-testülete bizottságának
tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem
tartozó – vezetıje és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
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c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója7 vagyok (Kizárólag természetes
személy pályázó esetén!)
Indoklás:
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés elıkészítıként közremőködı, vagy
döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében
nem minısül döntés-elıkészítınek vagy döntéshozónak.
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselı.
(A kívánt rész aláhúzandó!)

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban
megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).
Indoklás:
Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll az érintett
tulajdonos (a szervezet neve, székhelye beírandó):
………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
A tulajdonos közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
……………………………………………………………………………...………………
…..........................................................................................................................................
Az a)-b) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozójaként a gazdasági társaság
tulajdonosa vagyok (A kívánt rész aláhúzandó!):
igen
nem

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi
személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezı olyan
szervezeti egysége tekintetében az érintettség fennáll, mert
• vezetı tisztségviselıje
• az alapítvány kezelı szervének, szervezetének tagja, tisztségviselıje, vagy
• az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintézı, vagy
képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés elıkészítıként közremőködı szervnél, vagy döntést
hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt
közjogi tisztségviselı, vagy e személyek közeli hozzátartozója
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
……………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………….

7 Közeli hozzátartozó: házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek,
örökbefogadó-, mostoha- és nevelıszülı, testvér
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A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a
szervezet neve, székhelye beírandó):
.……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyőlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselı, országgyőlési és az európai parlamenti képviselı, polgármester,
alpolgármester, fıpolgármester, fıpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselı,
helyi önkormányzat képviselı-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv
- a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetıje és helyettesei,
Az e) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója vagyok (A kívánt rész
aláhúzandó!):
igen
nem

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekbıl nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az
érintettségemet illetıen. A nyilatkozatban szereplı adatok a valóságnak mindenben
megfelelnek.
Kelt:
Aláírás/Cégszerő aláírás
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