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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 

óvodai testnevelés és játékos sporttevékenység támogatására kiírt pályázatához 

 
1. A pályázó szervezet azonosító adatai: 

 
Az intézmény  

 

neve:_______________________________________________________ 

 

címe:_______________________________________________________ 

 

A pályázatért felelős hivatalos képviselő  

 

neve:_______________________________________________________ 

 

elérhetősége (telefon, e-mail): 

 

___________________________________________________________ 

 

2. Létszám adatok: 

 

Óvodások létszáma:___________________________ fő 

Programban résztvevők várható létszáma:___________________fő 
 

4. Támogatható tevékenységek:( egy pályázaton belül több tevékenység is megjelölhető): 
 

o óvodai sportnapok, családi vetélkedők költségei (pl: díjak, lebonyolítással kapcs. 

költségek) 
 

o természetjáró, szabadidősport, rekreációs - egészségfejlesztő foglalkozások költségei 

(gerinctorna, prevenciós torna, korcsolya -és síoktatás szakedzői díjazása) 
 

o sporteszközök, felszerelések beszerzésével kapcsolatos költségek; 

 

4. A program részletes leírása (max. 2 oldal terjedelemben) 

         

5. A pályázati cél megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet: 

 

 igényelt támogatás összege                                  _____________________Ft 
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6. Az igényelt támogatás felhasználásának tervezett költségvetése /részletesen támogatható 

tevékenységre, összegre lebontva táblázatba foglalva, költségsorok szöveges magyarázatával 

együtt /. A táblázat mérete növelhető a költségsorok tartalmának függvényében!! 

 

Költségsorok Összeg /Ft/ Költségsorok szöveges 

magyarázata 

 - óvodai sportnapok, családi vetélkedők költségei    

       - természetjáró, szabadidősport, rekreációs -   

         egészségfejlesztő foglalkozások költségei 
  

 - sporteszközök, felszerelések beszerzésével   

   kapcsolatos költségek 
  

      - ovi-foci sportpályán megvalósult sportprogramok    

        költségei 
  

Összesen:  

 

NYILATKOZAT 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban feltüntetett adatok 

a valóságnak megfelelnek.  

Alulírott Pályázó vállalom/nem vállalom, (kiválasztott rész aláhúzandó) hogy csökkentett 

támogatási összeg esetén is meg kívánom valósítani pályázati célomat. 

 

 

Budapest, 2013………………. 

 

                                                                    p.h. 

 

             …………………………                                            ….……………………….. 

        intézmény felelős vezetőjének neve                                   pályázat írójának neve 

                 (nyomtatott betűvel)                                                  (nyomtatott betűvel) 

 

            …………………………….                                     ……………………………. 
                          aláírása                                                                             aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   

 

                    Pályázati adatlap OS/2013 

                           

 3 

  1. sz. melléklet 

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 
 
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)7 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)8 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. 

       

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700181.TV#lbj7param#lbj7param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700181.TV#lbj8param#lbj8param
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– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség2 

  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 

 
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, egyház 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. 

 

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 

 

 

Budapest, 2013……………… 

p.h. 

 

                                                                                    ……….……………………………. 

szervezet felelős vezetőjének neve 

(nyomtatott betűvel) 

 

 

………………………………. 

cégszerű aláírása 

 

 

 

 


