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Ferencváros
pályázatának

Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2016.
(II.23.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta a 2016. évi költségvetést. Az elfogadott
költségvetésben a 3415. számú, „Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére” sor
előirányzott keretösszege: 3.000.000.-Ft.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően támogatni kívánjuk a kiemelt kerületi
szabadidősport rendezvények megvalósításához szükséges költségek biztosítását.
A pályázat célja, a kerületi sportélet, a kerületi sportrendezvények gazdagítása a pályázók
által benyújtott pályaművek segítségével. Megpályázható programok: lakossági
sportnap/sportnapok; kerületi sportági, több fordulós bajnokság (pl. labdarúgás, kosárlabda);
kerületi futóverseny; lakossági túrasorozat; kerületi sportnap fogyatékkal élők és
egészségesek közös bevonásával; sporttáborok.
A beérkező pályázatokat a Humánszolgáltatási Iroda előzetesen sportszakmai alapon
véleményezi és ezt követően – az alapítványok által benyújtott pályázatok kivételével - az
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság hozza meg a végleges döntést. Az alapítványok
által benyújtott pályázatokat az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság előzetes
véleményezését követően Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testület bírálja el.
A pályázat benyújtási határideje: 2016. április 15. 12 óra
Az elbírálás határideje: várhatóan 2016. májusi ülés.

A jelen előterjesztéshez csatolom a közzétételre ajánlott felhívás szövegét, a pályázati
formanyomtatvánnyal együtt. A felhívás közzétételére a www.ferencvaros.hu honlapon kerül
sor. A pályázati dokumentációt csak a www.ferencvaros.hu honlapról lehet letölteni. A
pályázati felhívás kivonata a két hetente megjelenő Ferencváros újság márciusi számában
jelenik meg.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a jelen előterjesztés alapján hozza meg döntését.
Mellékletek:
- pályázati felhívás 2016.
- formanyomtatvány 2016.
- nyilatkozatok
Budapest, 2016. március 17.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester
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Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és
Sport Bizottsága úgy dönt, hogy
1./ a kiemelt kerületi szabadidős tevékenységek 2016. évi támogatására szolgáló 6/2016.
(II.23.) számú, hatályos költségvetési rendelet 3415. számú sorában elkülönített 3.000.000.Ft, azaz Hárommillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét.
Határidő:
Felelős:

2016. március 23.
Kállay Gáborné alpolgármester

2./ jóváhagyja a „Szabadidősport rendezvények” 2016. évre kiírandó, az Sz-…../2016. számú
előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és formanyomtatványt. Felkéri
Polgármester Urat, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.
Határidő:
Felelős:

2016. március 29.
dr. Bácskai János polgármester
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Jogi személyiséggel rendelkező sport szervezetek részére
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága - 2016. év
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő
sportszövetségek, sportszervezetek által szervezett kiemelt szabadidősport rendezvények
megvalósításához szükséges költségek támogatására.
1./ A pályázat kiírója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
2./ A pályázattípusa: Nyílt
3./ A pályázat tárgya:
Pályázni az alábbi célokra lehetséges:
Ferencváros területén 2016. április 1. és 2017. március 31. között megvalósuló szabadidősport
rendezvény (ek), valamint IX. kerületi diákok részére táborok megvalósítására.
Az elbírálásnál elsőbbséget élveznek:
 az ifjúságot érintő sport programok (kerületi helyszínen megrendezendő, ifjúságnak szóló
rendezvények vagy a ferencvárosi iskolá(k)ban megvalósítandó ifjúsági programok,
programsorozatok);
 Ferencváros időskorú lakossága számára szervezett projektek;
 lakossági szabadidősport;
 azok a programok. melyek együttműködésen alapulnak, vagy önkormányzati rendezvényhez
kapcsolódnak, illetve a tervezett programokkal kapcsolatban előzetesen egyeztetnek az alábbi
elérhetőségeken:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Iroda
Klenóczky Beáta
+36-1/215-1077/470
Klenoczky.Beata@ferencvaros.hu
4./ Pályázati keretösszeg: 3.000.000.- Ft
5./ 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.
A pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzésre együttesen a megítélt támogatási összeg legfeljebb 20%a fordítható.
Bérköltség nem támogatható, illetve nem számolható el.
6./ A pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek,
sportszervezetek.
7./ Kizáró okok:
Nem nyújthat be pályázatot:
 A Képviselőtestület 397/2005. (XI. 08.) sz. határozata értelmében:
„ A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évtől kezdődően kizárja a civilés társadalmi szervezetek részére meghirdetésre kerülő pályázatok résztvevői közül a pártokon
túl azokat a szervezeteket is, amelyek a dokumentumaikban is deklaráltan valamely párthoz

4



tartozónak tekintik magukat, illetve amelyek deklaráltan politikai tevékenységet folytatnak,
vagy az Alapító Okiratban meghatározott székhelyük, illetve telephelyük azonos valamely
pártszervezet irodájának címével. Egyebek mellett ezt a kizáró okot is szerepeltetni kell a
pályázati kiírásokban.”
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott költségvetési
intézmény.

8./ Benyújtható pályázatok száma:
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.
9./ A pályázat formai és tartalmi elemei:
 Pályázni kizárólag a pályázati formanyomtatvány és a hozzá mellékelt nyilatkozatok teljes
körű kitöltésével lehet, mely dokumentum letölthető a www.ferencvaros.hu honlapról.
 A pályázati formanyomtatványon 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.
 A benyújtott pályázati formanyomtatványt és nyilatkozatokat cégszerű aláírással és pecséttel
el kell látni.
 A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben szabályozott
összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. Az összeférhetetlenség és érintettség hiánya
esetén az erről szóló nyilatkozatot, míg előbbiek valamelyikének fennállása esetén egy külön
nyilatkozatot kell kitölteni. Érintettség fennállása esetén a közzétételi kérelmet is mellékelni
szükséges.
 A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy az állammal, és Ferencváros Önkormányzatával szemben nem rendelkezik lejárt tartozással.
 A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan.
hogy az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény értelmében megfelel a rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
 Civil szervezet pályázó esetén a formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény értelmében a 2014. évi
beszámolóját a civil szervezetet nyilvántartásba vett bíróságnál letétbe helyezte, illetve a
2015. és 2016. évi beszámolóját az adott év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó
napjáig letétbe helyezi.
10./ A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy:


Klenóczky Beáta +36/1-215-1077/470-as mellék

11./ Pályázat benyújtásának módja, határideje:







Pályázat beérkezésének határideje (postai- és személyes benyújtás esetén is): 2016. április 15.
12.00. 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!
Amennyiben a pályázónak lehetősége van a pályázat elektronikus úton történő továbbítására,
abban az esetben kérjük, a teljes pályázati dokumentumot a humanszolg@ferencvaros.hu címre
megküldeni szíveskedjen. A csak elektronikus úton megküldött pályázati dokumentum
érvénytelen.
Pályázat benyújtási címe (személyes leadás esetén): Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata – Humánszolgáltatási Iroda1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. vagy Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Ügyfélszolgálati Csoport 1092 Budapest,
Bakáts tér 14. fszt.
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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:
„Szabadidősport rendezvények pályázata”!
12./ A pályázat érvénytelenségi okai:







Érvénytelen az a pályázat, amely határidő után érkezett.
Érvénytelen a hiányosan benyújtott pályázat.
Érvénytelen a csak elektronikus úton benyújtott pályázat.
Érvénytelennek minősülnek azok a pályázatok, amelyek céljukat tekintve az
Önkormányzat/Bizottság által meghirdetett másik pályázati kiírásra is benyújtásra kerültek.
Érvénytelen az a pályázat, amelyre a pályázati felhívás 7. pontjában szereplő kizáró okok
valamelyike fennáll.
Érvénytelen az a pályázat, melynek benyújtója a pályázati felhívás 6. pontja alapján nem tartozik a
pályázók körébe.

13./ A pályázatok értékelésére jogosult szerv megnevezése, értékelés módja:


A pályázatokat – az alapítványok által benyújtottak kivételével - az Egészségügyi,
Szociális és Sport Bizottság bírálja el. Az alapítványok által benyújtott pályázatokat
az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság előzetes véleményezését követően Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület 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/Képviselő-testület által meghatározott mértékig
kerülnek támogatásra.

14./ A pályázatok elbírálásának határideje, a pályázók értesítése:




Pályázat elbírálásnak határideje: várhatóan 2016. május hónap.
A Pályázókat a pályázati eredményről elektronikus levélben vagy postai úton értesítjük.
A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a www.ferencvaros.hu portálon is közzétételre kerül.

15./ Szerződéskötés
A szerződéskötés tervezett időpontjáról a támogatott Pályázókat a pályázati eredmény értesítésével
egyidejűleg elektronikus levélben vagy postai úton tájékoztatjuk.
A pályázóval (amennyiben 2015-ben támogatásban részesült) nyertessége esetén csak akkor kerülhet
sor a támogatási szerződés megkötésére, amennyiben a 2015. évi támogatási összeggel
maradéktalanul elszámolt, és az elszámolása elfogadásra került.

16./ A 2016-ben elnyert pályázati támogatás kifizetésének és elszámolásának rendje:




Az elnyert támogatásra az Önkormányzat támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval,
melyben rögzítésre kerül, hogy a nyertes pályázó a 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet alapján
köteles a támogatásból megvalósuló rendezvényein Ferencváros emblémáját megjeleníteni,
kiadványain az emblémát feltüntetni. 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, legkésőbb a pályázatban
megjelölt cél megvalósulását megelőző 30. napon a Támogatott Pályázó bankszámla számára
történő átutalással teljesül.
Az elnyert támogatás összegét 2016. április 1. - 2017. március 31. között lehet felhasználni. Az
elszámolás és a beszámolás rendjét a támogatási szerződés részletesen tartalmazza. A támogatások
terhére felmerült 100.000.- Ft feletti kiadások és teljesülésük alátámasztásáról szerződés vagy
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visszaigazolt megrendelő csatolása szükséges a beszámolóhoz.(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 a felhasználási idő alatti állandó,
folyamatos tevékenységek esetében 2017. év április 30. napja, meghatározott
tevékenység/program esetében a megvalósulást követő 30 napon belül. Az elszámolást és a
program megvalósításának rövid tartalmi beszámolóját 2 példányban kell benyújtani a Támogatási
Szerződésben meghatározott módon.

17./ Jogorvoslat:
A pályázati eljárást lezáró döntéssel szemben jogorvoslatara sem közigazgatási hatósági eljárás, sem
más úton nincs lehetőség.
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PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság által kiírt 2016. évi
„Szabadidősport rendezvények” pályázati támogatásához
I. A pályázó szervezet bemutatása
Alapadatok:
Pályázó neve:
Bírósági1, cégbírósági2 vagy minisztériumi
bejegyzés száma, dátuma:
Számlavezető pénzintézet neve:
Bankszámla száma:
Adószáma:
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 2015-ben részesült önkormányzati pályázati támogatásban:
a támogatott pályázati program
neve/címe:
az elnyert támogatás összege:
amennyiben elszámolt a támogatással,
akkor annak dátuma:
A Pályázó szervezet bejegyzési címe,
telephelye, működési helye azonos-e
valamely párt, politikai tevékenységet
folytató szervezet székhelyével,
telephelyével?
A Pályázó szervezet folytat-e politikai
tevékenységet?
Kelt: Budapest, 2016.

hó
P.h ..................................................
a pályázó cégszerű aláírása

A pályázati formanyomtatványt egy eredeti példányban, papír alapon kell beküldeni!
1

Civil szervezetek esetén.
Gazdasági társaságok esetén.

2
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II. A pályázat összefoglalása
1. A pályázat neve/címe:

2. A pályázati támogatás tervezett felhasználási időszaka

3. A pályázó szervezésében zajló 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(ok) megvalósításához szükséges személyi feltételek? Ezeket hogyan
biztosítja a pályázó? A pályázó szervezett taglétszáma? Ebből IX. kerületi tagok aránya?

7. A pályázó szervezet
Ferencvároshoz?

tevékenysége

8. A pályázó szervezet előző
tevékenységének bemutatása

három

milyen formában és

évi,

jelen

pályázat

tartalommal

kötődik a

előzményének

tekinthető

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/vagy
szociálisan 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:
Honlap:
Kiadványok:
1.
2.
3.
14. A pályázat pénzügyi adatai
JELEN PÁLYÁZATON IGÉNYELT TÁMOGATÁS:

Kelt: Budapest,2016.

Ft

hó
P.h.
a pályázó cégszerű aláírása
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Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága által kiírt 2016. évi „szabadidősport
rendezvények” támogatásához
KÖLTSÉGTERV
A jelen pályázat megvalósításához szükséges teljes anyagi fedezet:

__Ft

- ebből a rendelkezésre álló saját forrásból összesen:____________________________________Ft
- ebből a rendelkezésre álló egyéb források megnevezése az összegek megjelölésével:

Forrás megnevezése

Összeg (Ft)

A pályázati program egyéb forrásból származó anyagi fedezete
összesen:

PÁLYÁZOTT ÖSSZEG:____________________________________________________________Ft
A pályázott összeg felhasználásának kezdete:______________________________________________
A pályázott összeg teljes felhasználásának tervezett határideje:________________________________
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A pályázott összeg felhasználásának részletes költségterve: A támogatás terhére csak az igazoltan a
projekthez kapcsolódó, a projekt időszakban felmerült és az elszámolási időszak végéig kifizetett, a
költségvetésben tervezett költségsoron elszámolható és a költségvetés szöveges indoklásában nevesített
tételek számolhatóak el.
Kérjük, nevezze meg tételenként összesítve, hogy a szervezet a pályázati
program megvalósítása során mire fogja fordítani a támogatást!

Összege (Ft):

Dologi kiadások (pl bérleti díj, adminisztrációs és szervezési
költségek, utazás, szállítás, stb)
Személyi jellegű kiadások
(Bérköltség nem elszámolható) pl megbízási díj, versenybíró,
játékvezető)
Tárgyi eszköz beszerzések
(max a támogatási összeg 20 %-ig)

Összesen:

Kelt: 2016. ………….
P.h.
a pályázó szervezet
képviselőjének/pályázó
aláírása
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Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvényben szabályozott összeférhetetlenségről, érintettségről
Alulírott…….………………………….(székhely:
……………………………,
nyilvántartásba vételi okirat száma: …………………, a nyilvántartásba vevő
szerv:………..…………………., képviselője: …..……..………………..) képviseletében
kijelentem, hogy a….……………………………..-val szemben a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti
összeférhetetlenség és a 8.§ (1) bekezdése szerinti érintettség nem áll fenn.
Budapest, 2016. …………
………………………………………..
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, egyházi jogi személy 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
egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti
egysége, valamint az egyházi jogi személy
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.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem 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, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt
következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő
közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
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NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról
Gazdasági társaság esetén székhelye: …………………………………………………………
Cégjegyzékszáma: …………………………………………………………………………….
Adószáma: …………………………………………………………………………………….
Képviselőjének neve: ………………………………………………………………………….
Egyéb szervezet esetén székhelye: …………………………………………………………….
Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………..
Nyilvántartásba vételi okirat száma: .........................................................................................
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: .................................................................................

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(Knyt.)
(Kérjük a pályázóra érvényes részt kitölteni és az ahhoz tartozó jelölőnégyzetbe x-et rakni!)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
fennáll az …pont alapján
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
fennáll az …pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint
intézkedtem:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét a jelen Nyilatkozat csatolmányaként
mellékelt űrlapon kezdeményeztem.
Dátum: .....................................................................
PH.

........................................................
pályázó cégszerű aláírása
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KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
Kizárólag érintettség esetén kérjük kitölteni!
Gazdasági társaság esetén székhelye: …………………………………………………………
Cégjegyzékszáma: …………………………………………………………………………….
Adószáma: …………………………………………………………………………………….
Képviselőjének neve: ………………………………………………………………………….
Egyéb szervezet esetén székhelye: …………………………………………………………….
Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………..
Nyilvántartásba vételi okirat száma: .........................................................................................
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: .................................................................................

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként
megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert (kérjük a pályázóra érvényes bekezdés betűjelét
bekarikázni és a szükséges indoklást megtenni):
a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében
nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes
személy pályázó esetén!).
Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve,
székhelye):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személypályázó
esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester,
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő,
helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a
Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési
tanács tagja
c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag
természetes személy pályázó esetén!)
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Indoklás:
 Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő,
vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény
értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
 Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek,
örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér
d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c)
pontban megjelölt személy tulajdonában áll(Kizárólag gazdasági társaság pályázó
esetén!).
Indoklás:
Az érintett tulajdonos az alábbi szervezetben megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Közjogi tisztségének megjelölése:
....................................................................................................................................................
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő, testvér
e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi
személy, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
 vezető tisztségviselője,
 az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
 vagy egyesület ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi
tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója.
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója:
....................................................................................................................................................
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (szervezet
neve és székhelye):
....................................................................................................................................................
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Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester,
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő,
helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a
2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács
tagja
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő, testvér
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az
érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben
megfelelnek.
Dátum: .....................................................................

PH.

........................................................
pályázó cégszerű aláírása

17

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a rendezett
munkaügyi kapcsolatokról

Alulírott…….………………………….(nyilvántartásba vételi okirat száma: ………………,
a
nyilvántartásba
…..…..………………..)

vevő

szerv:………..………………….,

képviselője:

képviseletében kijelentem, hogy a ………………………………….. szervezet
rendezett
munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.

Budapest, 2016. …………………..

………………………………………..
a szervezet képviselőjének az aláírása
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Nyilatkozat a köztartozásról

Alulírott…….………………………….(nyilvántartásba vételi okirat száma: ………………,
a
nyilvántartásba
…..…..………………..)

vevő

szerv:………..………………….,

képviselője:

képviseletében kijelentem, hogy a ………………………………….. szervezet az állammal, és
Ferencváros Önkormányzatával szemben
nem rendelkezik
lejárt tartozással.

Budapest, 2016 …………………..

………………………………………..
a szervezet képviselőjének az aláírása
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Nyilatkozat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvényben szabályozott beszámoló letétbe helyezéséről

Alulírott…….………………………….(nyilvántartásba vételi okirat száma: ………………,
a
nyilvántartásba
…..……..……………..)

vevő

szerv:………..………………….,

képviselője:

képviseletében kijelentem, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban
foglalt kötelezettségnek eleget teszek.
Nyilatkozom, hogy a 2014. évi beszámolót az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe
helyeztem, továbbá a 2015. 2016. évi beszámolót az adott üzleti év mérlegforduló napját
követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezem. Közhasznú jogállás esetén
gondoskodom a közhasznúsági melléklet letétbe helyezéséről is. Vállalom, hogy az erre
vonatkozó igazolást az Önkormányzat részére továbbítom.

Budapest, 2016. …………………..

………………………………………..
a szervezet képviselőjének az aláírása
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