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Pályázati Adatlap 
Miskolc Megyei Jogú Város 

környezet- és természetvédelmi célú tevékenységek támogatására meghirdetett  
pályázati felhívásához 

 
 

1. A PÁLYÁZÓ 
 

1.1. A pályázó szervezet neve: 

1.2. Szervezeti formája: 

1.3. Bejegyzési végzés száma/Cégjegyzékszám: 

1.4. Pályázó székhelye: 

1.5. Pályázó postai levelezési címe: 

1.6. Pályázó elektronikus levelezési címe:                                                   telefon:                   

1.7. Képviselőjének neve:                                                                           beosztása:        

1.8. Képviselő elérhetősége: tel.:                                                                 e-mail: 

1.9. Kapcsolattartó neve:                                                                            beosztása:        

1.10. Kapcsolattartó elérhetősége: tel:                                                         e-mail címe: 

1.11. A bankszámla tulajdonos neve: 

1.12. Bankszámlát vezető pénzintézet neve: 

1.13. Bankszámla száma: 

1.14. Adószáma: 

 
2. A TÁMOGATÁSI CÉL 

2.1. A tervezett környezet- vagy természetvédelmi célú tevékenység megnevezése: 

……………… 
 
2.2.A megpályázott környezet- vagy természetvédelmi célú tevékenység részletes leírása 

(indokoltság, célok, tevékenységek, várt eredmények, időrendi ütemezés, felelősök, a program, tevékenység 

megvalósításának tervezett helyszíne, ideje, szakmai előzmények rövid ismertetése)  

(A szövegmezők bővíthetők, a leírás legfeljebb 2 oldal lehet!) 

- Mi az a környezet/természetvédelmi probléma, amire a pályázat megoldást keres, vagy cél, amit el szeretne érni? 
- Ki(k) a környezet- és természetvédelmi célú tevékenység célcsoportja(i), ki(k)nek szól a projekt? 
- Miért fontos a vállalt környezet- és természetvédelmi célú tevékenység az adott közösség számára? 
- Mi a tevékenység konkrét célja, milyen konkrét eredmény várható a projekt végrehajtásával? 

• Ahol a pályázatban oktatást, képzést céloztak, ott le kell írni, hogy minimum hány fő képzését garantálják, a 
beszámolóban ezt bizonyítani kell jelenléti ív, beszámoló, fénykép segítségével. 

- Milyen konkrét tevékenységeket tervez a pályázó, hogy a várt eredményeket elérje? 
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- Kik a munkafolyamatok felelősei? 
- Kiket vonnak be a tevékenységbe? 
- Ütemterv, melyben megjelölésre kerül, hogy a tevékenységeket milyen ütemezésben tervezik megvalósítani 

 
 

2.3 A pályázó eddigi tevékenységének rövid bemutatása  (tevékenységi kör, eredmények, erőforrások, jelenleg futó 

programok, szakmai, társadalmi kapcsolatok, stb) (A szövegmezők bővíthetők, a leírás legfeljebb 1 oldal lehet ) 

………….. 
 

3. A MEGVALÓSÍTÁS 

 

3.1. A megvalósítás helyszíne: Cím:………………………………………………….Hrsz.:………. 

Egyéb jellemző azonosítás:…………….. 

 

3.2. Megvalósítás vállalt időszaka 

3.2.1. Kezdés időpontja:    202...  év                                hó              nap 

3.2.2. Befejezés időpontja:    202… év                                hó              nap 

 

3.3.A megvalósításhoz szükséges bruttó TELJES költség:                                             Ft 

(összhangban kell lennie a 6 .pont táblázatának költségek összesen oszlopának összesen  értékével!) 

 

3.3.1. A megvalósításhoz rendelkezésre álló SAJÁT FORRÁS (önrész) összege:                                 Ft 

(minimálisan a bruttó teljes költség 10%-a) 

 

4. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS  
(maximum bruttó 300.000,- Ft, amennyiben a pályázó szervezet az ÁFA-t visszaigényli, a nettó összeget kell feltüntetni) 
 

Teljes bruttó összege:                                            Ft  

(összhangban kell lennie a 6 .pont táblázatának igényelt támogatás oszlopainak összesen értékével!) 

 

 
5. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÓJÁRA VONATKOZÓ EGYÉB ADATOK 

…………. 

 

6. A  PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSE 

6.1. A  program forrásainak összetétele 

 Források megnevezése Összege (Ft) 

(a) A rendelkezésre álló saját forrás összege  

(b) A rendelkezésre álló külső forrás összege  

(c) = (a) + (b) A Rendelkezésre álló saját + külső források összege  

(d) Nem az önkormányzattól igényelt külső forrás összege  

(e) Az önkormányzattól igényelt támogatás összege  

(f) = (d) + (e) Az igényelt külső források teljes összege  

(g) = (c) + (f)  A megvalósításhoz szükséges teljes összeg  

 
Külső források megnevezése: ……………… 
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6.2. Az alapból igényelt támogatás tételes költségkalkulációja  

 

Költségkategóriák Megvalósításhoz szükséges teljes összeg (Ft) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 
 

7. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET NYILATKOZATAI 
 

7.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában 
az általam képviselt szervezetnek: 

7.1.1. nincs lejárt köztartozása, 
7.1.2. a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellene csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, 
7.1.3. a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek, 
7.1.4. nincs az Önkormányzattól korábban kapott támogatással kapcsolatos lejárt határidejű elszámolási 
kötelezettsége. 

7.2. Hozzájárulok ahhoz, hogy 

7.2.1. a pályázó szervezet megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege és a támogatott 
program megvalósítási helye jogszabályban szabályozott módon nyilvánosságra, közzétételre kerüljön. 

 
7.2.2. kedvező elbírálása esetén a pályázatban foglaltak megvalósításának szabályszerűségét, valamint a 
támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Támogató ill. az általa megbízott szervezet, ill. a vonatkozó 
jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizzék. 

 
7.3. Kijelentem, hogy:  

7.3.1. a pályázó szervezet nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) 
összeg kerül figyelembevételre. 

 
7.3.2. a pályázó szervezet alanya az ÁFA-nak, de azt nem igényelheti vissza. Az elszámolásnál az ÁFÁ-
val növelt (bruttó) összköltség kerül figyelembe vételre. 

 
7.3.3. a pályázó szervezet alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) 
összeg kerül figyelembevételre. 

(A helyes aláhúzandó) 
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7.5. Kijelentem, hogy 
7.5.1. amennyiben a pályázó szervezet helyzetében, adataiban változás áll be, illetve a pályázati célok 
megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy Miskolc Megyei Jogú Város  
Önkormányzatát haladéktalanul értesítem. 
 
7.5.2. tudomásul veszem, hogy a pályázat elbírálása során a döntéshozó az összes körülmény figyelembe 
vételével dönt az igény támogatásáról. 

 
7.5.3. a pályázati felhívás szerinti feltételeket a pályázat benyújtását megelőzően elolvastam, megértettem 
és azokat elfogadom. 

 
 
 
 
 
Kelt:..........................................................., 2020. .....................................hó ..................nap 
 
 
 
 
 

 
 

 …………………………………………………………… 
                                                                                            A pályázó cégszerű aláírása 
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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  (a megfelelő tartalom aláhúzandó) 
1. nem áll fenn, vagy 
2. fennáll az …pont alapján 
 
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség  (a megfelelő tartalom aláhúzandó) 
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:..........................................................., 2020. .....................................hó ..................nap 

  
 …………………………………………………………… 

                                                                                            A pályázó cégszerű aláírása 
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2. sz. melléklet 

KÖZZÉTÉTELI  KÉRELEM 

 a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  8. § (1) 

bekezdés szerinti érintettségéről (amennyiben az érintettség  feltételei fennállnak) 

  

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 

 
 
Kelt:..........................................................., 2020. .....................................hó ..................nap 

 
 

 …………………………………………………………… 
                                                                                            A pályázó cégszerű aláírása 
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3. sz. melléklet 

 
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT1 

 
 

Alulírott  
 
Név: ……………………………………………………………………………………… 
 
Születési név: 

 
……………………………………………………………………………………… 

 
Anyja neve: 

 
……………………………………………………………………………………… 

 
Születési hely: 

 
……………………………………………………………………………………… 

 
Születési idő: 

 
……………………………………………………………………………………… 

□ képviselő □ kapcsolattartó 2 

 

□ Feltétlen és visszavonhatatlan módon nyilatkozom, hogy a pályázati felhívás 1. számú melléklete 

szerinti adatkezelési tájékoztatót megismertem3. 
 

□ Nyilatkozom továbbá, hogy a pályázati felhívás 1. számú mellékletében található adatkezelési 

tájékoztatóban leírtak szerint az adatkezeléshez hozzájárulok3. 
 
 
Kelt:……………………………………………………….. 
 
 

………………………………………………. 
nyilatkozattevő aláírása 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 

 
1 Az Adatkezelési Nyilatkozatot szükséges kitölteni mind a pályázó adatlapon feltüntetett képviselője, mind az 
adatlapon feltüntetett kapcsolattartója, mint magánszemélyek vonatkozásában. 
2 A megfelelő rubrika jelölendő. 
3 Kérjük a jelölőnégyzetet bejelölni. 


