
PÁLYÁZATI ADATLAP 

a Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi civil keretéből történő támogatás 

igényléséhez 

 

I. A civil keretből igényelt támogatás felhasználásnak célja 

 

A. természet- és/vagy környezetvédelemi tevékenység  

B. érdekvédelmi és/vagy közéleti tevékenység 

C. a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése  

D. kulturális tevékenység 

II.  A pályázó hatályos alapadatai, elérhetőségei 

 

A pályázó  

a) hivatalos neve: 

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

b) székhelye: 

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

c) postacíme (ha eltér a székhelyétől): 

……………………………………………………….………….………………. 

d) telefonszáma: 

…………………………………………………………………………………… 

e) e-mail és/vagy internet-címe: 

.……………………………………………………….………………………….. 

f) képviselőjének neve és elérhetőségei (vezetékes vagy mobiltelefon, e-mail): 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

  

III. A pályázó egyéb adatai  

 

a) A bírósági nyilvántartási száma: ……………………………………………………. 

b) A bírósági bejegyzés éve és a bejegyző határozat száma: ………………………….. 

c) Bankszámlaszáma: ………………………………………………………………… 

d) Adószáma: …………………………………………………………………………... 



IV. A támogatás segítségével megvalósítandó nyilvános, közérdeklődésre számot 

tartó kiemelt program, illetve projekt 

 

1. A program, projekt neve: ………………………………………………………… 

2. A program, projekt, rövid leírása: 

…………………………………………………...…………………………………..

……………………………………………………….………………………………

………………………………………………………….……………………………

………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………….. 

3.  A program, projekt tervezett költségvetése: 

 

Tervezett kiadási tételek Teljes költség 

(Ft) 

Igényelt 

támogatás 

(Ft) 

Nem 

önkormányzati 

(saját) forrás 

(Ft) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Összesen: 

   

 

 

 

 

 



V. A támogatás segítségével megvalósítandó egyéb program(ok), projekt(ek)  

(Tetszőleges számú ilyen lehetséges. Az oldal szükség szerint másolható!)  

1. A program, projekt neve: 

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

……………………………………………………………………………………… 

2. A program, projekt rövid leírása: 

……………………………………………………...……………………………….

………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

3. A program, projekt tervezett költségvetése: 

 

Tervezett kiadási tételek Teljes költség 

(Ft) 

Igényelt 

támogatás 

(Ft) 

Nem 

önkormányzati 

(saját) forrás 

(Ft) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Összesen: 

   

 

 



VI. A pályázat pénzügyi összesítése  

 

1. Az igényelt támogatás összesen: …………………………………..……… Ft 

 

2.  Az önkormányzati támogatáson kívüli forrás (saját erő) összege összesen: 

………………..….… Ft 

  

VII. A pályázat kötelező mellékletei 

 

1. számú melléklet: A pályázó 2022. évi tevékenységi terve (a tervezett 

egyesületi/alapítványi események, programok napja, neve, helyszíne és leírása) 

2. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

 

………….., 2022. ……………… 

 

 …………………………….  

képviselő cégszerű aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. számú melléklet 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

  

Alulírott ………………………. (a civil szervezet képviselője) 

……………………………………… (a civil szervezet megnevezése) képviseletében 

kijelentem, hogy az általam képviselt civil szervezet 

a) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont 

szerinti feltételeknek megfelel és átlátható szervezetnek minősül, 

 

b) tekintetében nem áll fenn olyan körülmény, amely miatt az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

nem lehet a Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi civil keretéből nyújtott 

támogatás biztosítására létrejövő támogatási jogviszony kedvezményezettje. 

 

……………, 2022. ……………………… 

 

 

………………………….. 

civil szervezet képviselője 

 


