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PÁLYÁZATI ADATLAP*
a Kőbányán működő egyházak 2022. évi támogatásáról

I. A pályázó adatai

A pályázó egyház, belső egyházi jogi személy neve:

Székhelye:

Adószáma:

Nyilvántartási száma:

Statisztikai számjele:

Képviselő neve:

Képviselő telefonszáma: Képviselő e-mail címe:

Pályázati kapcsolattartó neve:

Pályázati kapcsolattartó
telefonszáma:

Pályázati kapcsolattartó
e-mail címe:

Az egyház honlapja: 

A pályázatot benyújtó egyház pénzintézeti adatai

A számlavezető pénzintézet neve:

Címe:

Bankszámla száma:

II. Nyilatkozatok
1. Az egyház (belső egyházi jogi személy) székhelye Kőbányán található vagy az egyház Kőbányán tagszervezettel rendelkezik.
2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra.
3. Az egyháznak 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. Az egyház a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik:          igen                   nem

5. Amennyiben 2022-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban:

a) a támogatás célja:

b) a támogatás összege:
6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2022-ben 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 az egyház az Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített 

határidőig elszámol.
8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek.
9. A 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. A Kőbányai Polgármesteri Hivatal adatvédelmi tájékoztatója

 a www.kobanya.hu/ügyintézés/adatvédelem útvonalon érhető el.

Budapest, 2022.

         egyház képviselőjének aláírása

*Az Adatlap hiánytalan kitöltése szükséges a pályázathoz 

P.H
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A pályázó neve:

Támogatni kért tevékenység megnevezése:

A program megvalósításának időszaka:

A program teljes költsége:

A kért támogatás összege:

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

Kiadások megnevezése Teljes költsége Saját forrás Igényelt támogatás

Igényelt támogatás összesen:                                                                Ft

V. Csatolt mellékletek listája
igen nem

1. Létesítő okiratnak (alapszabály) az egyház képviselője által hitelesített másolata

2.
Az egyház törvényes képviselője aláírási címpéldányának hiteles  (közjegyző által készített) 
másolata

3.
Az egyház létesítő okiratának (alapszabály) az egyház képviselője által hitelesített  másolata 
csatolását mellőzöm, mert ezen iratot korábbi hasonló pályázathoz csatoltam,  amelyben a 
kőbányai tagszervezetet és a képviselő személyét érintő változás nem történt

4.
Az egyház törvényes képviselője aláírási címpéldányának hiteles közjegyző által készített 
másolata csatolását mellőzöm, mert ezen iratot korábbi hasonló pályázathoz csatoltam,
és a képviselő személyében változás nem történt

Budapest, 2022.

          egyház képviselőjének aláírása

P.H


