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Pályázati űrlap

József Attila pályázat

1.	A pályázó adatai

1.1.	A szervezet neve:……………………………….………………………………………
 *1.2	A szervezet neve (az ország nyelvén)……………………………..……………………

1.3.	Székhelye: irsz:…………ország:………………………………..megye:……………..
	helység:…………………………..út, utca:…………………………….hsz:…………..
1.4.1	 Levelezési címe (magyar nyelven):   
Ir.sz:…………….ország:………………………………………………………………
	megye:……………………………………..…..helység:…………………...…………
utca:……………………hsz:…………….
*1.4.2	Levelezési címe (az ország nyelvén)……………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………
(A *-gal jelölt pont csak határon túli pályázókra vonatkozik.)
1.5.	E-mail címe:……………………………………………………
1.6.	Telefonszáma:…………………………………………………………………………..
1.7.	Faxszáma:………………………………………………………………………….……
	Szervezeti-működési formája: Központi költségvetési szerv, önkormányzat, önkormány-

zati költségvetési szerv, társadalmi szervezet, alapítvány, egyház, gazdasági 
társaság, magánszemély, egyéb: …………………………………………………………..
1.9.	Költségvetési intézmény ÁHT száma:……………………………………………………..
1.10.	A cég alapításának éve: ……………….
1.11.	Cégbejegyzés (/bírósági) száma:…………………………………………………………..
	Statisztikai száma:………………………...……………………………………………….

1.13	Felügyeleti szerv megnevezése:……………………………………………………….…..
1.14	Saját intézmény: (Igen/Nem)………………………………………………………….…..
1.15	Kincstári körbe tartozik: (Igen/Nem) ……………………………………………………..
1.16.	A számlatulajdonos megnevezése:…………………………………………….………....
1.17.	Számlavezető bank megnevezése, címe:………………………………………………..
1.18.	A pályázó bankszámlaszáma:…………………………………………………………………..
1.19.	A pályázó adószáma:…………………………….………………………………
Ha a pályázó nem rendelkezik magyarországi forintszámlával, akkor kell kitölteni a **-gal jelölt pontokat:

**1.20.	Az összeget befogadó intézmény megnevezése: …………………...…………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….……………………………...…………
**1.21.	Az összeget befogadó intézmény címe: ir.sz:…………………
megye:………………………………………… helység:………..……………………..……………… út, utca:…………………………………...…… hsz:………………………………………
**1.22.	A befogadó számlavezető bank megnevezése, ahová az átutalást kéri (kizárólag magyarországi bank):………………………………………………………..………………………… ……….………...……..……………………………………………………………………………..……
**1.23.	Bankszámlaszáma (kizárólag forintszámla):………………………………………………….. ………………………………….……………………………………….…………….…….……………
Magyarországi forintszámlával nem rendelkező szervezeteknél a befogadó intézmény fennállását igazoló eredeti bírósági/cégbírósági bejegyzés, valamint a mellékelt nyilatkozatok kitöltése kötelező. 

2.	Pályázati cél:

2.1.	A pályázatot a pályázati felhívás…………………………..témájára nyújtom be.
2.2.	A megvalósítás helye:………………………………………..………………………..
…………..……………………………………………………………………………………
2.3.	Pályázati téma címe:……………………………………………………………………
2.4.	A pályázat témájának, illetve a megvalósítás módjának részletes leírását mellékelem 6 példányban (max. 3 oldal).
2.5.	A megvalósító intézmény megnevezése:……………………………………………
	………………………………………………………………………………………………
2.6.	A megvalósító intézmény címe: ir.sz:…………….ország:………………..…………
	megye:……………………………..helység:……………………………………..…………
	út,utca:……………………………………….………..hsz:…………………………………
2.7.	A megvalósító intézmény képviselője:…………………….………………..…………

A pályázati cél megvalósításának adatai

3.1.	A megvalósítás tervezett kezdő időpontja:…………..év………………….hó……….nap
3.2.	A megvalósítás tervezett befejező időpontja:…….….év …………………hó……….nap
Amennyiben a pályázó támogatásban részesül, ügyelnie kell arra, hogy a szakmai és pénzügyi teljesítés (utóbbinál: számla kiállítási dátuma, megbízási szerződésben megadott időpontok, útvonal-nyilvántartásban megadott időpontok) a megvalósítás tervezett kezdő és befejező időpontja közé essen.

3.3.	A megvalósításhoz szükséges, az általános forgalmi adót is tartalmazó összköltség:
………………………………………………………………… forint.

A pályázati cél megvalósítását szolgáló egyéb források

Megvalósításhoz meglévő saját forrás igazolt összege*:………………………….. forint.
*Önkormányzatok pályázata esetén a saját forrás igazolásához a polgármester/jegyző nyilatkozatát mellékelni kell!

4.2.	Megvalósításhoz már rendelkezésre álló (kapott) egyéb forrás:
A támogatást nyújtó szervezet megnevezése
Összeg
1.

2.

3.

4.


4.3.	Megvalósításhoz igényelt egyéb forrás:
A támogatást nyújtó szervezet megnevezése
Összeg
1.

2.

3.

4.


4.4.	Megvalósításhoz hiányzó összeg:…………………………………. forint.
4.5.	Az igényelt támogatás összege:……………………………….. forint.
(Az összeg a vissza nem igényelhető ÁFÁ-t is tartalmazza)
5.	Az igényelt támogatás kiemelt előirányzatonkénti bontása, részletezése:
5.1.	Személyi juttatások:……………………………………… forint.
5.2.	Munkaadókat terhelő járulék:…….……………………… forint.
5.3.	Dologi kiadások:………………………………………… forint.
	Összesen………………………………………………… forint.

6.	Pályázati megbízott kapcsolattartó neve, (munkahelyi) címe, beosztása: …………………..
…………………………………………………………………………………………………....
7.	Telefonszáma:…………………………..
8.	Faxszáma:………………………………
9.	Pályázat aláíró neve, beosztása:…………….………………………………………………..
Amennyiben a pályázó támogatásban részesül, ügyelnie kell arra, hogy a támogatási szerződés aláírója azonos legyen a pályázat aláírójával.

A kitöltött pályázati űrlapot, a tételes (jogcímenkénti) költségvetést, valamint a pályázat témájának, megvalósítási módjának részletes leírását (programleírás/szinopszis) 6 példányban, cégszerű aláírással, dátummal, pecséttel ellátva kell mellékelni. 


Támogatás kérhető
Kiadványok esetén
szerzői honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésére
fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére
szerkesztői honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére
nyomdai előkészítési munkákra az alábbi jogcímeken
	szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés)
kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
korrektúra
nyomdaköltség

Rendezvények esetén
Minden olyan személyi és dologi kiadásra, amely közvetlenül a rendezvény megvalósulására irányul.

MELLÉKLETEK:
A pályázó 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hitelesített cégkivonata vagy igazolás a bírósági nyilvántartásba vételéről.
Gazdálkodó szervezetek esetében a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány.
A pályázó bankszámláját vezető hitelintézet/ek 30 napnál nem régebbi igazolása – a pontos számlaszám megjelölésével – a pályázó bankszámlavezetéséről, fizetőképességéről.
A pályázó alapító okirata (alapszabálya, társasági szerződése vagy működési engedélye) vagy ezen dokumentumok hitelesített másolata.
	Önkormányzatok esetében a képviselőtestület alakuló üléséről készült jegyzőkönyv hitelesített kivonata, és saját forrás igazolására vonatkozó polgármesteri/jegyzői nyilatkozat.
Közhasznú társaságok és gazdálkodó szervezetek esetén eredeti, vagy a számlavezető pénzintézet által hitelesített számlakivonat a meglévő saját erő hiteles igazolására.
Más pályázatból származó és egyéb pénzügyi források rendelkezésére bocsátását igazoló ígérvények az önerő hiteles igazolására.
Írásbeli nyilatkozat, az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított (217/1998/XII.30.) Korm. Rendeletben foglaltak alapján.
Befogadó nyilatkozat (Ha a pályázó és a támogatás összegét befogadó intézmény nem azonos).

Az összes mellékletet (nyilatkozatokat is) 1 eredeti/hitelesített és 1 fénymásolati példányban kell benyújtani.







Kelt: ……………………………………………..
……………………………………
pályázó (cégszerű) aláírása**

Mellékletek: ………………………db


**A cégszerű aláírásnál a neveket írógéppel vagy nyomtatott nagybetűkkel is szíveskedjenek feltüntetni!



NYILATKOZAT

Alulírott büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt 
	…….
intézmény/szervezet jelenleg is működik, 60 napon túli köztartozása (adótartozás, munkaadókat terhelő járulék, közüzemi díj stb.) továbbá az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített köztartozása nincs.
Az intézmény/szervezet a tárgyévet megelőző öt év során az államháztartás bármely alrendszeréből kapott támogatással teljes körűen, a szerződésben foglaltak szerint elszámolt, jogosulatlanul igénybevett támogatás könyvvezetésében nem jelentkezik.

Kijelentem, hogy
§	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény /továbbiakban: Áht./, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló – többször módosított – 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet /továbbiakban: Kormányrendelet/ előírásait az általam képviselt intézmény/szervezet betartja,
§	a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, hitelesek és a valóságnak megfelelnek,
§	az intézmény/szervezet nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetve a támogatási szerződés lejártáig bejelentem, ha csőd-, felszámolási eljárás indul az intézmény/szervezet ellen.

           Hozzájárulok ahhoz, hogy
§	adószámát vagy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét, társadalombiztosítási folyószámlaszámát a támogatást nyújtó szerv és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,
§	a MÁK keretében működő Országos Támogatási Monitoring Rendszer – a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, előirányzat-kezelők, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetőséget biztosíthasson a pénzügyi adatbázishoz,
§	azonnali beszedési megbízást teljesítsenek a Kormányrendelet 87. § (4) bekezdés /szerződésszegés, elállás, mulasztás/ eseteire,
§	a pályázat szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban az Áht. 13/A. § és 121. §; a 61/1999. (IV. 21.) kormányrendelet 2. § (1) f) meghatározott szervek ellenőrizzék.

           Tudomásul veszem, hogy
§	60 napon túli köztartozás esetén az intézményt/szervezetet a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a Kormányrendelet 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerülhet, illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerülhet,
§	a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, összege, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozhatók,
§	amennyiben nyilatkozatom nem felel meg a valóságnak a szervezet pályázatát nem lehet figyelembe venni, az esetlegesen megítélt támogatás a szervezet számára nem folyósítható, illetve a köztartozás kiegyenlítéséig felfüggesztésre kerül.

Dátum:…………………………………………….

								ph.		cégszerű aláírás
A keretezéssel megjelölt rész pályadíjra nem vonatkozik.


BEFOGADÓ NYILATKOZAT
(Magyarországi forintszámlával nem rendelkező pályázók esetén)


Tekintettel arra, hogy a Támogatott és a támogatási összeget befogadó szervezet nem azonos, kérjük az alábbi nyilatkozat kitöltését:


A(z) ………………………………………………………………… (szervezet neve magyar nyelven)…………………………………………………………………… ( a szervezet neve az ország nyelvén) , mint számlatulajdonos , felajánlja a(z)
………………………………………………………………………………………………………… magyarországi banknál vezetett 
 -  -                 számú forintszámláját. Nyilatkozik, hogy a(z) ………………………………………………………………………………… (pályázati téma címe) elnevezésű pályázati cél megvalósítására érkező támogatási összeget más célra nem használja fel, és a(z) .……….……………………………………………………………………… számára (Támogatott szervezet neve magyar nyelven) kezelési költség nélkül, 15 napon belül átadja.

A befogadó intézmény pontos címe /az ország nyelvén/:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefonszáma:       00-…………………………………………………………………………


………………………………, …….. év ………………… hó ………. nap

								………………………………….
								befogadó szervezet cégszerű aláírása


									     bélyegző helye




