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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Völgységi Önkormányzatok Társulása pályázatot hirdet völgységi települések 
közművelődési rendezvényeinek támogatására. A rendelkezésre álló keretösszeg: 
2. 300. 000 Ft. Kérjük, az alábbiakat figyelmesen olvassa el. 
 

1. A támogatás célja: 

A társulás településein az egész térséget vagy több települést érintő színvonalas 
rendezvények támogatása, melyek helyi kezdeményezésekre és széles körű 
partnerségre építve hozzájárulnak a közösségi élet fejlesztéséhez. 

 

2. A pályázók köre: 

 Bíróságilag bejegyzett civil szervezetek. 

 

3. Pályázati feltételek, kötelező mellékletek: 

 A rendezvény 2017. május 1. és 2017. október 14. között valósul meg. 

 Az igényelhető támogatás: maximum 100. 000 Ft. 

 Az a pályázó, aki a tavalyi évben nem számolt el a támogatás összegével, az idei 

évben kizárja magát a pályázók köréből. 

 Pályázni egy időponttal rendelkező program támogatására lehet. 

 Mellékletként csatolandó az önkormányzat támogató nyilatkozata. 

 Mellékletként csatolandó nyilatkozat közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságával kapcsolatban. 
 

4. A pályázat elkészítésének és benyújtásának módja: 

 A pályázatot az adatlap elektronikus formában történő kitöltésével és a kötelező 
mellékletekkel együtt kell benyújtani. Az adatlap és a kötelező mellékletek 
letölthetők a www.vot.hu oldalról. 

 A pályázatot egy példányban kell benyújtani a pályázó szervezet képviselőjének 
eredeti aláírásával személyesen vagy ajánlott küldeményként az alábbi címre:  

 

Völgységi Önkormányzatok Társulása 
7151 Bonyhád, Pf. 56 

 

 A borítékra kérjük, írja rá: „Társulási közművelődési pályázat 2017” 

 

5. A pályázat beérkezésének határideje: 2017. április 21. (péntek) déli 12 óra 

 

6. Elbírálás, eredmény: 2017. április 28. 

 

Bonyhád, 2017. március 31. 

        Filóné Frencz Ibolya sk. 

Völgységi Önkormányzatok Társulása 

Bonyhád, Széchenyi tér 12.  7151 Bonyhád, Pf.: 56

 /Fax: 74/500-252; Mobil: 06-20/466-2277 
Drótposta: vot7151@gmail.com 

Honlap: www.vot.hu 
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PÁLYÁZATI ADATLAP 

1. Pályázó adatai: 

Civil szervezet neve:  

Cégbírósági bejegyzés száma:  

Címe:  

Telefon/Fax:  

Adószáma:  

Bankszámla száma:  

Képviselő neve:  

E-mail címe:  

 

2. A rendezvény megnevezése: 

 

 

3. A rendezvény időpontja:  

 

 

4. Részletes program: 

 

 

5. Igényelt támogatás: 

 

 

Kelt: __________________, 2017. ______________ hó _________nap 

 

    ph          ______________________________________ 

         képviselő aláírása 

Völgységi Önkormányzatok Társulása 

Bonyhád, Széchenyi tér 12.  7151 Bonyhád, Pf.: 56

 /Fax: 74/500-252; Mobil: 06-20/466-2277 
Drótposta: vot7151@gmail.com 

Honlap: www.vot.hu 
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TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 
TÁMOGATÓI NYILATKOZATA 

 
 
 

………………………………………. (település neve) Önkormányzata nevében igazolom, 

hogy a pályázó szervezet rendezvénye ………………………………………………………….... 

(a rendezvény neve) fontos települési és közösségi értékeket hordoz a teljes lakosság 

számára, ezért támogatásra méltónak tartom. 

A rendezvény látogatottsága, vonzereje: 

a) helyi:   

b) mikrotérségi:  

c) térségi:  

d) nemzetközi (több ország részvételével valósul meg):  

A támogatói nyilatkozatot a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2016. évi Társulási 

közművelődési pályázati kiírására, a ………………………………………………………………. 

(nevű civil szervezet) számára állítottam ki. 

 

 

……………………………………….., 2017. …………………   …. 

 

 
 
 

Tisztelettel: 
 

        …….…………………………….. 
 

        polgármester 
 

pH. 
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Tisztelt Pályázónk! 

 
Engedje meg, hogy felhívjuk szíves figyelmét az alábbi nyilatkozattételi kötelezettségre. 

Kérjük, pályázata postázása előtt mindenképpen olvassa el az alábbiakat: 
 

Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 

 
Az Országgyűlés a közpénzekből nyújtott támogatások fokozottabb átláthatóságának 
megteremtése érdekében megalkotta a 2007. évi CLXXXI. törvényt. A törvény 
bejelentési és nyilvánosságra-hozatali szabályokat tartalmaz, így a közpénzekből 
finanszírozott minden támogatás átláthatóvá, a nyilvánosság által ellenőrizhetővé válik. 
 

A törvény alapján közérdekből nyilvános minden olyan adat, amelyet a támogatási 
döntés meghozatalának teljes folyamata során a pályázati kiírást előkészítő, a 
pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és támogatási döntést meghozó szerv 
vagy személy kezel. 
 
Amennyiben a pályázó a 2007. évi CLXXXI. Törvény hatálya alá esik 1.§ (1) és a 6.§ (1) 
bekezdése szerint összeférhetetlenség, ill. a 8.§ (1) bekezdése szerinti érintettség áll 
fenn a pályázónak bejelentési kötelezettségnek kell eleget tennie. 

 
Az érintettségre vonatkozó nyilatkozat csatolása nélkül a benyújtott pályázat 
érvénytelen, illetőleg, ha az érintettség fennáll, de a pályázó az érintettség közzétételét a 
Knyt. szerint nem kezdeményezte, számára támogatás nem nyújtható. 
 
A „Nyilatkozat” űrlapon – a Knyt. 14.§-ában meghatározottaknak megfelelően – a 
pályázó nyilatkozni tud a pályázat benyújtásakor arról, hogy nem esik a Knyt. 6. §-
ában foglalt korlátozás alá. 

 
A „Közzétételi kérelem” űrlap alkalmazásával a pályázó a pályázat benyújtásakor vagy 
ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási 
döntés előtt következik be, a törvényben meghatározott határidőn belül kezdeményezni 
tudja a Knyt.8.§-ában leírt körülmények miatti érintettségének közzétételét. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.volgysegikisterseg.hu/
http://www.volgysegikisterseg.hu/
http://www.volgysegikisterseg.hu/


________________________________________________________________   
www.vot.hu                www.vot.hu                www.vot.hu 

5 

NYILATKOZAT 
 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy 
hiányáról 

 
A Pályázó neve: 
 
Természetes személy lakcíme: 
Születési helye, ideje:  
 
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.) 
 
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 
          
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
  1. nem áll fenn vagy  

2. 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 külön űrlap csatolásával 
kezdeményeztem. 
 
 
Kelt: 

 
 

Aláírás/Cégszerű aláírás 
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KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM 
 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény  8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről 
 
A Pályázó neve: 
 
Természetes személy lakcíme: 
Születési helye, ideje:  
 
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  
 

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 beírandó): 
……………………...……………………...……….………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………….…  
 

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy 
pályázó 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 
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c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag 

természetes személy pályázó esetén!) 
 

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, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, 
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. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): 
………………………………………………………………………………………………...… 
………………………………………………………………………………………………...… 
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): 
 ……………………………………………………………………………...…………………... 
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, 
örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér 
 

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi 
szervezet, egyház vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert  

o vezető tisztségviselője 
o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 
o vagy társadalmi szervezet 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 pozíció 
beírandó): 
 ……………………………………………………………………………….…………………. 
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a 
szervezet neve, székhelye beírandó): 
.………………………………………………………………………………………………….. 
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): 
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házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, 
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. 
 
Kelt: 

 
 
 

Aláírás/Cégszerű aláírás 
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