
PÁLYÁZATI ADATLAP 
A civil szervezetek 2018. évi támogatására

I. A pályázó adatai
A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet, (egyesület,
alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező civil szervezet

A pályázó civil szervezet neve: 

Székhelye:

Adószáma:

Képviselő neve:

Bírósági bejegyzés dátuma: Száma:

Közhasznúsági fokozata:          nincs                    közhasznú                    kiemelten közhasznú

Telefonszám, e-mail cím:

A kőbányai tagszervezet*

Neve:

Címe:

Tagszervezet vezető neve:

Telefonszáma, e-mail címe:

A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai:

A számlavezető pénzintézet megnevezése:

Címe:

Bankszámla száma:

* A 1. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 1. pontot a tagcsoport országos vagy regionális szervezete tölti ki. 

II. Nyilatkozatok
1.  A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket.
2.  A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra.
3.  A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás vagy felszámolás alatt, jogerős 

végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 
folyamatban ellene. 

4.  A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik:            igen                nem
5.  Amennyiben 2018-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban:

a) a támogatás célja:

b) a támogatás összege:
6.  Amennyiben 2018-ban már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban:

a) a támogatás célja:

b) a támogatás összege:
7.   Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet
      az Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 
8.  A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek.



A pályázó neve:

III. A tervezett program részletes leírása (legfeljebb 1 oldal)

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 



IV. Költségvetés

A kiadásnem 
megnevezése Teljes költség Saját forrás Igényelt támogatás

Igényelt támogatás összesen:                                           Ft

V. Csatolt mellékletek, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok

igen nem

1. A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet 
nyilvántartásban lévő adatairól

2.
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében alapszabály, alapítvány 
esetében alapító okirat) a szervezet képviselője által hitelesített másolata

3.

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet 
esetében a nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a szervezet igazolása a kőbányai 
tagszervezet működéséről

4. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának hiteles másolata

5.
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a 
postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata

6.
Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata

Budapest, 2018.

           A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet
              (egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és bélyegzője

     A pályázó kőbányai tagcsoport    Országos, regionális egyesület, alapítvány 
               vezetőjének aláírása              cégszerű aláírása és bélyegzője
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