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      Iktató szám: Sz-175/2013. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
A Humán Ügyek Bizottsága 
2013. március 19-i ülésére 

 
Tárgy:  Budapest Főváros IX. kerületi bejegyzéssel rendelkező 

sportegyesületek és magánszemélyek számára kiírandó 2013. évi 
szabadidősport pályázat meghirdetése – 3415. számú 
költségvetési sor terhére  

Előterjesztő:     Formanek Gyula alpolgármester 
   
Készítette:   dr. Hosszú Károly irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 

 
Előzetesen tárgyalja:   - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Székelyhidi Lívia s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
 
A döntéshez egyszerű x  

minősített  többség szükséges. 
 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 
nem  

 
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ALPOLGÁRMESTER 

 
Ügyiratszám: Kp/ 9052-2/2013/IV. 
 
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága! 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2/2013.(II.19.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta a 2013. évi költségvetést. Az 
elfogadott költségvetésben a 3415. számú, „Sportegyesületek támogatása” során az 
előirányzott keretösszege: 2.600.000.-Ft. 
 
A IX. kerületi székhelyű, vagy bejegyzett IX. kerületi telephellyel rendelkező sportszervezetek, 
sporttal foglalkozó társadalmi szervezetek és ferencvárosi kötődésű magánszemély számára 
meghirdetett pályázaton történő sikeres részvétel egyik alapvető feltétele az előző évben 
elnyert támogatás szabályos elszámolása. 
 
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően kiemelten kívánjuk támogatni a kerületi lakosok 
számára rendezendő sportrendezvényeket, az idősek számára meghirdetett sporteseményeket, 
valamint a hátrányos helyzetű családok és gyermekek számára szervezett sporttáborokat. A 
beérkező sportegyesületi pályázatokat a Humánszolgáltatási Iroda előzetesen sportszakmai 
alapon véleményezi és ezt követően a Humán Ügyek Bizottsága hozza meg a végleges 
döntést. 
 
A Humánszolgáltatási Iroda elkészítette a 2013. évi SE pályázati felhívást és az adatlapot, 
melyet az előterjesztéshez mellékletében megtalálható. 
 
Kérem, szíveskedjenek jóváhagyni a 2013. évi sportszervezetek részére meghirdetett pályázati 
felhívást és adatlapot. 
 
Mellékletek: 
- pályázati felhívás 2013. 
- adatlap 
- nyilatkozat 
 
 
 
Budapest, 2013. március 7. 
 
 

 
 
       

        Formanek Gyula s.k. 
        alpolgármester                                                 

 
 
 
 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu 
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Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy 
dönt, hogy 
 
1./ A sportegyesületek tevékenységének 2013. évi támogatására szolgáló 2/2013. (II.19.) 
számú, hatályos költségvetési rendelet 3415 számú sorában elkülönített 2.600.000.- Ft azaz 
kettőmillió-hatszázezer forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét. 
 
Határid ő: 2013. március 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ jóváhagyja a IX. kerületi székhelyű, bejegyzett IX. kerületi telephellyel rendelkező, 
ferencvárosi működésű sportszervezetek, sporttal foglalkozó társadalmi szervezetek és 
ferencvárosi kötődésű magánszemélyek számára a 2013. évre kiírandó az előterjesztés 
mellékletét képező pályázati felhívást és adatlapot, és felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről. 
 
Határid ő: 2013. március 22. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
szabadidősport tevékenységek támogatására 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 

 Humán Ügyek Bizottsága - 2013. év 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága pályázatot 
hirdet a kerületi szabadidősport területén működő sportszervezetek, magánszemélyek részére a 
rendezvényeik megvalósításához szükséges költségei támogatására. 
 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy csak az a pályázati igény vehető figyelembe, amely az alább 
felsorolt pályázati feltételeknek megfelel.  
 
A pályázat részletes feltételei: 

 
1./ Pályázni kizárólag adatlapon lehet, mely letölthető a www.ferencvaros.hu honlapról. 
 
Az adatlaphoz csatolni szükséges a jelen kiírásban előírt nyilatkozatokat. 
 
2./ Pályázatot bármely ferencvárosi székhellyel, vagy bejegyzett IX. kerületi telephellyel 
rendelkező, ferencvárosi működésű sportszervezet, sporttal foglalkozó társadalmi szervezet és 
ferencvárosi kötődésű magánszemély benyújthat. 

Amennyiben civil szervezet pályázik, akkor az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
30. §-a alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a 2011. üzleti évi beszámolóját  a civil szervezetet 
nyilvántartásba vett bíróságnál letétbe helyezte, illetve a 2012. évi beszámolóját  az adott üzleti 
év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezi. 

(Civil szervezetnek minősül az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil 
társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt kivételével -, valamint az 
alapítvány.) 
 

3./ A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Támogatási igény a megvalósítandó 
programra önerő hiányában is benyújtható, azonban az elbírálás során előnyt élveznek azon 
pályázatok, melyek vonatkozásában pályázó önerőt biztosít, előnyt élveznek továbbá azok a 
pályázatok amelyek kiemelten az  idősek, a fiatalok, a hátrányos helyzetűek számára nyújtanak 
szabadidős sportolási lehetőséget, továbbá a szabadban űzött sportolási rendezvény megrendezését 
vállalják. 

4./ Egy szervezet csak 1 pályázatot nyújthat be. Érvénytelenek minősülnek azok a pályázatok, 
amelyek céljukat tekintve az Önkormányzat/Bizottság által meghirdetett másik pályázati kiírásra is 
benyújtásra kerültek. Minden megvalósítandó pályázati programhoz külön költségvetési táblázat 
kitöltése szükséges. 
 
5./ A pályázóval (amennyiben 2012-ben támogatásban részesült) nyertessége esetén csak 
akkor kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére, amennyiben a 2012. évi 
támogatási összeggel maradéktalanul elszámolt, és az elszámolása elfogadásra került. 
 
6./ Elszámolható költségek 
 
Személyi juttatások legfeljebb a támogatási összeg 30%-a (megbízási díjak és a megbízót terhelő 
járulékok, illetve játékvezetői díjak és járulékai). 
Dologi kiadások 
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• bérleti díjak (sportlétesítmény, közterület használati díj, helyiség, gép, sporthajó, gépkocsi, 
kerékpár, sátor, asztal, szék, mobil WC, stb.)  

• egészségügyi szolgáltatások (pl. orvosi- ügyeleti díj) 
• technikai költségek (hangosítás, színpadépítés, hatósági díjak, illetékek, díjazási költségek, 

őrző-védő szolgáltatás, ruhatár, bóják, szalagok, rajtszámok, sátrak, ponyvák, stb.) 
• eseményszervezéshez, rendezéshez kapcsolódó költségek (belépődíj, sportszolgáltatás, 

oktatás, életmód-tanácsadás, egyéb szabadidős tevékenység, bemutatók, számlás játékvezetői 
díjak, stb.) 

• a megpályázott sporteseményhez szükséges kis értékű sportszerek, eszközök. Eszköz 
beszerzésre legfeljebb a támogatási összeg 10%-át lehet fordítani.  

• szállítás (fuvarozás, személyszállítás stb.) Üzemanyag számla nem számolható el! 
• Sporttábor esetén utazási költség, szállásdíj, étkezés (éttermi számla, élelmiszer vásárlás). 

Üzemanyag számla nem számolható el! 
• kommunikáció-, reklámköltségek (nyomdaköltség, médiafelület vásárlása, hirdetési díjak, a 

pályázott tevékenységhez kapcsolódó honlap fejlesztés, grafikai költségek) 
 

A költségek csak abban az esetben támogatható, illetve számolhatóak el, amennyiben az 
egyértelműen és indokoltan a pályázott célhoz kapcsolódik. Előbbiek megítélésének jogát a kiíró 
fenntartja magának. 
 
7./ Nem nyújthat be pályázatot 
 
• Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott, vagy működtetett 

intézmény. 
 
8./ A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 
• A pályázati adatlapon be kell mutatni a pályázati program vagy programok megvalósításának 

módját, személyi feltételeit és amennyiben van ilyen, úgy az egyéb forrásból (saját erőforrás, 
más szervezetektől, intézményektől kapott  támogatások) származó anyagi feltételeit. 

• Meg kell jelölni a program által érintett lakossági korosztályt, mint célcsoportot. 
• A pályázati adatlapon be kell mutatni, hogy a pályázó szervezet hogyan kötődik a IX. 

kerülethez, mivel a Ferencvároshoz nem kötődő tevékenységekre benyújtott 
pályázatokat érvénytelenek. 

• A programokban közreműködő partnerek – amennyiben közös program megvalósításáról van szó 
– szándéknyilatkozatai. 

• Befogadó intézmény, helyszín esetén befogadó nyilatkozat. 
• A benyújtott pályázati adatlapot és nyilatkozatokat cégszerű aláírással és pecséttel el kell látni,  
• Az adatlaphoz mellékleten Pályázó nyilatkozatát közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben szabályozott 
összeférhetetlenségről, 

• Az adatlaphoz mellékleten Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az állammal, és 
Ferencváros Önkormányzatával szemben nem rendelkezik lejárt tartozással. 

• Az adatlaphoz mellékleten a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az 
államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény értelmében megfelel a rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. 

• Sportszervezet valamint sporttal foglalkozó társadalmi szervezet esetében mellékelni kell az 
érvényes bejegyező végzést, továbbá a bejegyző bíróság által elfogadott alapító okiratot, valamint 
a szabályzatában szerepelnie kell a pályázati kiírásban meghatározott sport tevékenységi körnek. 

 
9./ A 2013-ban elnyert pályázati támogatás kifizetésének és elszámolásának rendje: 
 
• Az elnyert támogatásra az Önkormányzat támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval. Az 

elnyert pályázati támogatás kifizetése a már megvalósult pályázati cél esetében a támogatási 
szerződés aláírását követő 30 napon belül, illetőleg a megvalósítandó pályázati cél esetében a 
szerződéskötést követően, a pályázatban megjelölt cél megvalósulását megelőző 30 napon belül a 
Támogatott Pályázó bankszámla számára történő átutalással teljesül. 

• Az elnyert támogatás felhasználását,- a 2013. március 14. és 2013. december 31. között, a 
támogatott nevére kiállított számlával igazolható- az elszámolás és a beszámolás rendjét a 
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támogatási szerződés részletesen tartalmazza. (Minden elszámolásnak és tartalmi beszámolónak a 
pályázati anyagban leírtakkal összhangban kell lennie.) 

• Az elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása, vagy a pályázati anyagban leírt 
programtól (és annak költségtervétől) eltérő felhasználás jogosulatlan felhasználásnak minősül, 
mely esetben a Pályázónak vissza kell fizetnie a kapott támogatást. Vissza nem fizetés esetén az 
Önkormányzat polgári peres eljárás keretében szerez érvényt a támogatás visszakövetelésének. 

• Az elszámolás és a tartalmi beszámoló megküldésének határideje 2014. január 31. Az elszámolást 
és a program megvalósításának rövid tartalmi beszámolóját 2 példányban kell benyújtani a 
Támogatási Szerződésben meghatározott módon. 

 
10./ A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személyek: 
 
• Völgyesi Attila, +36/1-215-1077/386. mellék 
• Szilágyi Imre, +36/1-215-1077/383. mellék 
 
11./ Pályázat benyújtásának módja: 
 
• Pályázat benyújtási határideje (postai- és személyes benyújtás esetén is): 2013. április 5.  
• Személyes benyújtás esetén: 2013. április 5. péntek, 12 óra 
• A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. 
• A pályázatokat 1 eredeti, aláírt, hiánytalanul kitöltött, mellékletekkel ellátott példányban, lezárt 

borítékban (személyes leadás esetén is) kérjük átadni/leadni/postára adni – ennek hiányában nem 
áll módunkban értékelni a pályázatokat! 

• Pályázat benyújtási címe (személyes leadás esetén): Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzata – Humánszolgáltatási Iroda 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. vagy Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Ügyfélszolgálati Csoport 1092 Budapest, 
Bakáts tér 14. fszt. 

• Pályázat benyújtási címe (postai benyújtás esetén): Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzata – Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. 

• Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség! 
• A borítékra kérjük ráírni: „Szabadid ősport támogatása pályázat”! 
 
12. /Pályázatok értékelése 
 
• A pályázatokat a Humán Ügyek Bizottsága bírálja el. 
• Az elbírálás sorrendiség felállítását (ennek során kerülnek figyelembe vételre az előnyt élvező 

szempontok is) követően történik. A benyújtott és érvényes pályázatok a felállított sorrendben, a 
keretösszeg kimerítéséig a Bizottság által meghatározott mértékig kerülnek támogatásra. 

• Pályázat elbírálásnak határideje: 2013. április 30. 
• A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 
13. /Pályázók értesítése 
 
• A Pályázókat a pályázati eredményről postai úton értesítjük 2013. május 7. napjáig. 
• A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a www.ferencvaros.hu portálon is közzétételre kerül. 
 
14. /Szerződéskötés 
 
A szerződéskötés tervezett időpontjáról a támogatott Pályázókat a pályázati eredmény értesítésével 
egyidejűleg postai úton tájékoztatjuk. 
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1. sz. melléklet 
 
A pályázati formanyomtatványt egy eredeti példányban papír alapon kell beküldeni! 

 PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 

A Humán Ügyek Bizottsága által kiírt 2013. évi pályázathoz 
Szabadidősport tevékenységek támogatásához 

I. A pályázó szervezet bemutatása 

Alapadatok: 
Pályázó neve:       
Bírósági1, cégbírósági2 vagy minisztétiumi 
bejegyzés száma, dátuma: 

      

Számlavezető pénzintézet neve:       
Bankszámla száma:       
Székhely: 
   irányítószám:       
   helység:       
   utca, házszám:       
   honlap címe:       
Postai cím (ha nem azonos a székhellyel) 
   irányítószám:       
   helység:       
   utca, házszám:       
   postafiók:       
Pályázó képviseletére jogosult személy 
neve: 

      

   beosztása:       
   telefon, mobiltelefon száma:       
   telefax száma:       
e-mail címe:       
Amennyiben 2012-ben részesült önkormányzati pályázati támogatásban: 

a támogatott pályázati program 
neve/címe: 

      

az elnyert támogatás összege:       
amennyiben elszámolt a támogatással, 
akkor annak dátuma: 

      

 

Kelt: Budapest,2013.       hó       
 
 
 
 
 P.h.  .......................................................   

  a pályázó szervezet 
képviselőjének/pályázó aláírása 

                                                 
1 Társadalmi szervezetek esetén. 
2 Gazdasági társaságok esetén. 
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II. A pályázat összefoglalása  

1. A pályázat neve/címe: 

2. A pályázati támogatás tervezett felhasználási időszaka (azaz a majdani elszámolás 
bizonylatainak keletkezési időszaka, lásd pályázati kiírás 9. pontját): 

3. A pályázó szervezésében zajló szabadidősport program(ok) felsorolása, helyszínekkel, 
időpontokkal 

4. A programokkal érintettek köre 

Kérjük, sorolja fel, hogy milyen célcsoportok számára szervezik az eseményeket, programokat! 

5. A pályázati program(ok) lényegi, rövid leírása 

6. A pályázati program megvalósításához szükséges személyi feltételek? Ezeket hogyan 
biztosítja a pályázó? 

7. A pályázó szervezet tevékenysége milyen formában és tartalommal kötődik a 
Ferencvároshoz? 

8. A pályázó szervezet előző három évi, jelen pályázat előzményének 
tekinthetőtevékenységének bemutatása 

9. Fejtse ki, milyen marketing és kommunikációs eszközökkel éri el a célcsoportját! 

PR cikk 
PR előzetes 
felvezető cikk 
kampány 
szóróanyag 
Internet  
Direkt Marketing  
az esemény(ek) helyszínén 
egyéb 
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10. A pályázattal érintett programokon résztvevők összlétszáma 

Amennyiben előre, pontosan megmondható, úgy kérjük a pontos számot megadni. Ellenkező 
esetben a várható létszámot kell megadni. Kérjük, külön jelölje meg a résztvevőkön belül az idős, 
fiatal, szociálisan hátrányos helyzetű csoportokhoz, valamint a fogyatékos személyek csoportjához 
tartozók becsült létszámát!  

 

 
Fő Ebből idős 

és/vagy fiatal 

Ebből fogyatékos 
személy 

és/vagyszociálisan 
hátrányos helyzetű 

A résztvevők várható létszáma:                   

10/a. Hogyan tervezi az idős, fiatal, szociálisan hátrányos helyzetű, valamint a fogyatékos 
személyek bekapcsolását a programba? 

11. Milyen egyéb szervezetekkel vette fel a kapcsolatot, akikkel esetleg a rendezésben, illetve 
bármi más módon együttműködik? 

12. Kik a pályázó szervezet tervezett szponzorai? 

Főszponzor:       
További szponzorok:       

13. A pályázó szervezet saját média-megjelenései és kiadványai: 

Kiadványok: 

1.       
2.       
3.       

14. A pályázat pénzügyi adatai 

JELEN PÁLYÁZATON IGÉNYELT TÁMOGATÁS :      Ft 
(Ez az adat egyezzen meg a költségvetés táblában megadott összeggel.) 
 
Felhívjuk a figyelmét az alábbiakra: 

a) Kérjük, reálisan tervezze meg a költségvetést! 
b) Győződjön meg arról, hogy a bevételek összértéke pontosan megegyezzen a kiadások 

összegével! 
c) Személyi jellegű költségekre legfeljebb a támogatási összeg 30%-át lehet fordítani. 
d) Tárgyi eszköz beszerzésre legfeljebb a támogatási összeg 10%-át lehet fordítani. 
e) Kérjük, hogy bruttó összegekkel készítse el a vállalt program(ok) költségvetését! 

Kérjük, töltse ki a költségvetés elnevezésű, bevételt és kiadást tartalmazó 2. sz. 
mellékletet, a fentiek figyelembevételével! 

Kelt: Budapest,2013.       hó       

P.h.       
                           a pályázó szervezet képviselőjének/pályázó aláírása  

     

 

      

      

Honlap:      
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2.sz melléklet 
 

A Humán Ügyek Bizottsága által kiírt 2013. évi pályázathoz  
szabadidősport tevékenységek támogatásához 

 
KÖLTSÉGVETÉS 

Bevételek 
Készpénzben rendelkezésre áll Pályázó által biztosított készpénz, résztvevők befizetése, 

egyéb projektbevételek (pl. szponzori)   
Nem készpénzben áll rendelkezésre 
/ Térítésmentes hozzájárulás 

Személyes közreműködés (társadalmi munka), dologi 
(tárgyi) feltételek biztosítása, szolgáltatás biztosítása   

Támogatás Államháztartásból származó támogatás, Alapítványi, 
közalapítványi támogatás, egyéb (pl. adomány)   

Jelen pályázaton igényelt támogatás összesen   
Bevételek összesen  

Kiadások  I. Támogatásból 
fedezett kiadások  

 II. Önrészből és más 
támogatásból fedezett 
kiadások  

 ÖSSZÉRTÉK 
(I.+II.)  

A ) Személyi juttatások összesen    
Megbízási díj és megbízót terhelő járulékok  
Játékvezetői díjak és járulékai 
Legfeljebb az igényelt támogatási összeg 30%-a!      
B) Dologi kiadások    
Bérleti díjak      
Egészségügyi szolgáltatások      
Technikai költségek       
Eseményszervezéshez, rendezéshez kapcsolódó 
ktg.       
Utazási költségek (fuvarozás, személyszállítás 
stb.) 
Üzemanyag számla nem számolható el!      
Szállásköltségek      
Étkezés (éttermi számla, élelmiszer vásárlás)      
Kommunikáció-, reklámköltségek 
(nyomdaköltség, médiafelület vásárlása, hirdetési 
díjak, a pályázott tevékenységhez kapcsolódó 
honlap fejlesztés, grafikai költségek)      
C) Sportszerek, eszközök    
Kisértékű sportszer, eszköz beszerzés 
Legfeljebb az igényelt támogatási összeg 10%-a!      
D) Térítésmentes hozzájárulás / Nem 
készpénzben áll rendelkezésre     
Személyes közreműködés (társadalmi munka) 
becsült forintértéke      
Dologi (tárgyi) feltételek biztosításának becsült 
forintértéke      
Szolgáltatások becsült forintértéke      
Kiadások összesen (A+B+C+D)    
Kelt: 2013.      

 P.h.    

  

a pályázó szervezet 
képviselőjének/pályázó 

aláírása  
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3. sz melléklet 
 

 
Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

2007. évi CLXXXI. törvényben szabályozott összeférhetetlenségről 
 
 
 
Alulírott…….………………………….(nyilvántartásba vételi okirat száma: ………………, 
 
a nyilvántartásba vevő szerv:………..…………………., képviselője: …..……..……………..) 
 
képviseletében kijelentem, hogy nem vonatkoznak a….……………………………..-ra a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-
ában felsoroltak, így vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn. 
 
 
 
Budapest, 2013. ………………….. 
 
 
 
       ……………………………………….. 
       a szervezet képviselőjének az aláírása 
 
 
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi 
személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető 
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy 
a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 
f) az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti 
egysége, 
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn 
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti 
vagy helyi önkormányzati választáson, 
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették. 
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya, 
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása, 
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve 
összeférhetetlensége megszüntetése érdekében. 
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4. sz melléklet 
 

 
Nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról 

 
 
 
Alulírott…….………………………….(nyilvántartásba vételi okirat száma: ………………, 
 
a nyilvántartásba vevő szerv:………..…………………., képviselője: …..…..………………..) 
 
képviseletében kijelentem, hogy a ………………………………….. szervezet  
 

r e n d e z e t t  /  n e m  r e n d e z e t t  
 
munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik. 
 
 
 
Budapest, 2013. ………………….. 
 
 
 
       ……………………………………….. 
       a szervezet képviselőjének az aláírása 
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5. sz melléklet 

 
 

Nyilatkozat a köztartozásról 
 

 
 
Alulírott…….………………………….(nyilvántartásba vételi okirat száma: ………………, 
 
a nyilvántartásba vevő szerv:………..…………………., képviselője: …..…..………………..) 
 
képviseletében kijelentem, hogy a ………………………………….. szervezet az állammal, és 
Ferencváros Önkormányzatával szemben  
 

r e n d e l k e z i k  /  n e m   r e n d e l k e z i k 
 
lejárt tartozással. 
 
 
 
 
Budapest, 2013. ………………….. 
 
 
 
       ……………………………………….. 
       a szervezet képviselőjének az aláírása 
 
 
 
 
 


