PÁLYÁZATI ADATLAP

a Kőbánya kulturális és művészeti életének 2019. évi támogatásáról szóló pályázathoz, természetes személyek részére

I. A pályázó adatai
Pályázó neve:
Címe
E-mail címe:
Telefonszáma:

II. A támogatni kért tevékenység
Megnevezése:
A megvalósítás
időpontja:
A kért támogatás
összege:

III. Nyilatkozatok
1. Amennyiben 2019-ben már részesült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban
a támogatás célja:
a támogatás
összege:
2. Kijelentem, hogy nincs köztartozásom, továbbá nem áll fenn tartozásom a Kőbányai Önkormányzattal, önkormányzati
költségvetési szervvel és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben.
3. Alulírott civil szervezet törvényes képviselője kijelentem, hogy a pályázó pályázatát támogatom, sikeres pályázat esetén
a támogatási szerződést az Önkormányzattal megkötöm és a pályázaton elnyert támogatást a pályázó pályázatában foglalt
tevékenység megvalósítására fordítom. Tudomásul veszem, hogy a támogatással kapcsolatban elszámolási kötelezettség
terhel.
Civil szervezet
neve:
Címe,
elérhetősége:
Törvényes képviselő
neve, elérhetősége:
Adószáma:
Számlavezető bank,
bankszámlaszám:
Adólevonási joggal
rendelkezik-e

Igen

Nem

Budapest, 2019.

Civil szervezet törvényes képviselője				
aláírás, pecsét					

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

Pályázó
aláírás

IV. A támogatni kért tevékenység részletes bemutatása

V. A támogatni kért tevékenység teljes költségvetése, a kért támogatás összege

VI. Csatolt mellékletek

a) lakcímről szóló hatósági bizonyítvány másolata,
b) igazolás arról, hogy a civil szervezet a 2018. évről szóló beszámolóját, valamint közhasznú szervezet esetén a közhasznú
jelentését letétbe helyezte az Országos Bírósági Hivatalnál,
c) a civil szervezet létesítő okiratának a szervezet törvényes képviselője által hitelesített másolata,
d) a civil szervezetet nyilvántartó bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő adatairól,
e) e-mailen és postán érkező pályázat esetén a civil szervezet törvényes képviselőjének aláírási címpéldányának másolata
f) kőbányai székhelyű művészeti és oktatási intézményben tanuló pályázó esetén tanulói jogviszony igazolása,
g) adatkezelési nyilatkozat.
Budapest, 2019.

Civil szervezet törvényes képviselője				
aláírás, pecsét					

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat
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Nyilatkozat
Alulírott 							ezúton akként nyilatkozom, hogy a „Kőbánya kulturális
és művészeti életének 2019. évi támogatása” címmel kiírt pályázati felhívás kapcsán benyújtott adatlapban és az
ahhoz csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adataimnak a tenderrel összefüggő nyilvántartásához és
kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. §
(1) bekezdésének b) pontja alapján hozzájárulok.
Budapest, 2019.
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