
1 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP – Agrárgazdasággal foglalkozó civil szervezetek részére 2019 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 

 

1. Pályázó szervezet neve: ………………………………………………………………… 

Székhelye: ………..…………………………………………..…………………………. 

Levelezési címe: ………………………………………………………………………... 

2. Képviselő neve, elérhetősége (e-mail, telefon): ……………………………………..…  

………………………………………………………………………………………..… 

3. A pályázati kapcsolattartó neve, elérhetőségei (e-mail, telefon): 

………………………………………………………………………………………..… 

4. Adószám: ………………………………………………………………………….…… 

5. Nyilvántartási szám: .…………………………………………………………………… 

6. Számlavezető pénzintézet neve: ………………………………………………….…….. 

Számlaszám: …………………. - ……………………. - ……………..……. 

7. Pályázó szervezet működési formája (megfelelő rész aláhúzandó):  

a) egyesület  b) alapítvány c) egyéb, és  pedig …………………………………….. 

8. Taglétszám (nyilatkozat alapján): …………………………… fő 

9. A jelen pályázat keretében az alábbi kategóriá(k)ra igényelt támogatási összeg összesen: 

……………………… Ft, azaz (betűvel) ……………….…….…. Forint, melyen belül:  

9.1. az ökológiai gazdálkodásra átálló, ökológiai gazdálkodást folytató mezőgazdasági 

termelők ellenőrző-tanúsító szervezeti éves tagsági díjának megtérítése, átvállalása, az  

igényelt összeg: ……………………Ft, azaz (betűvel) ……………….…….…. Forint. 

Polgármesteri Hivatal tölti ki! 

Pályázati azonosító:  

A pályázó a kiírásnak: 

O  megfelel O  nem felel meg 

A pályázat a pályázati kiírásnak: 

O  megfelel O  nem felel meg 
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9.2. az ökogazdálkodást elindító mezőgazdasági termelők talajvizsgálat díjának 

megtérítése, átvállalása, az igényelt összeg: ……………………Ft, azaz (betűvel) 

……………….…….…. Forint. 

9.3. a helyi ökotermékek piacra jutását segítő bizonyos marketing költségek (szórólap, 

prospektus, kiadvány, újonnan létrehozott honlap) finanszírozása, átvállalása, az igényelt 

összeg: ……………………Ft, azaz (betűvel) ……………….…….…. Forint. 

9.4. nemzetközi ökovásárokon, ökokiállításokon való igazolt részvétel támogatása, az 

igényelt összeg: ……………………Ft, azaz (betűvel) ……………….…….…. Forint. 

9.5. biogazdálkodó OKJ tanfolyamon, képzésen való igazolt részvétel támogatása, 

képzési költség átvállalása, az igényelt összeg: ……………………Ft, azaz (betűvel) 

……………….…….…. Forint. 

9.6. ökológiai gazdálkodást népszerűsítő rendezvények, szakmai napok, helyszíni 

bemutatók, szakmai konferenciák szervezésének, lebonyolításának támogatása, az  

igényelt összeg: ……………………Ft, azaz (betűvel) ……………….…….…. Forint. 

9.7. ökológiai gazdálkodásra történő átállásból származó igazolt többletköltségek 

finanszírozása, az igényelt összeg: ……………………Ft, azaz (betűvel) 

……………….…….…. Forint. 

 

10. 2018-ban a Jászberény Városi Önkormányzattól kapott-e olyan támogatást, amely a jelen 

pályázata benyújtásakor még nem valósult meg, vagy annak teljes körű elszámolása még nem 

történt meg? (megfelelő rész aláhúzandó):  IGEN  NEM ha igen, az érintett 

támogatási megállapodás(ok) iktatószáma(i):PH/……………../2018, PH/……………../2018 
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11. BEVÉTELEK (Ft-ban) 2018. ÉVI BEVÉTELEK 2019. ÉVI TERVEZETT 

BEVÉTELEK 

Önkormányzati támogatás   

Egyéb pályázaton elnyert 

támogatás 

  

1%-os adófelajánlás   

Tagdíj   

Rendezvény bevétel   

Pénzbeli adomány /  

Szponzori támogatás 

  

Egyéb bevétel   

BEVÉTELEK ÖSSZESEN   
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12. A civil szervezet 2019. évre igényelt agrárgazdálkodási támogatás kérelmében megjelölt 

kategóriák szöveges indoklása, alátámasztása, megjelölt kategóriánként:  
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13. A pályázathoz csatolt mellékletek felsorolása („X”-el jelölni a □-ban, ha csatolásra került):  

 

a)  Szervezet hivatalos képviseletére jogosult személy igazolása (a szervezet hivatalos 

képviselőként történő törvényszéki bejegyző határozat szervezet hivatalos képviselője által 

hitelesített másolata vagy aláírási címpéldány szervezet hivatalos képviselője által hitelesített 

másolata)  □ 

b) Szervezet nyilvántartásba vételének igazolása (legutolsó törvényszéki bejegyző határozat 

szervezet hivatalos képviselője által hitelesített másolata. □ 

c) Alapszabály, illetve alapító okirat szervezet hivatalos képviselője által hitelesített 

másolata □ 

d) NYILATKOZAT - köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről (13. f) 

melléklet szerint)/ vagy adóhatósági igazolás a köztartozás mentességről □ 

e) NYILATKOZAT - A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy 

hiányáról (2/a. melléklet szerint)   □ 

f) NYILATKOZAT - a szervezet taglétszámáról (8. i) melléklet szerint) □ 

g) A szervezet eddigi tevékenységének részletes leírása  □ 

h) Egyéb melléklet(ek) (pl.: Meghatalmazás 13. k) melléklet szerint): …………………………. □ 

 

 

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

 

- az önkormányzathoz korábban benyújtott pályázatunkban, korábbi támogatási 

szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló beszámolóban vagy pénzügyi 

elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot nem szolgáltattunk, illetve ilyen 

nyilatkozatot nem tettünk. 

- korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetünknek felróható okból a támogatási 

szerződéssel ellentétesen nem történt, 

- szervezetünkkel szemben nincs a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, 

illetve amennyiben a 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, ezen körülmény 

közzétételét a törvény szerint határidőben kezdeményeztük, 

- szervezetünknek nincs helyi adó tartozása, 

- szervezetünk bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség nem kezdeményezte, 

- megfelelünk az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 

- nincs az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű 

elszámolási vagy visszafizetési kötelezettségünk. 

- az itt közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
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Aláírásommal hozzájárulok, hogy a Jászberény Városi Önkormányzat a fent megadott 

adatokat kizárólag a pályázat elbírálása érdekében kezelje, feldolgozza, a bíráló(k)nak 

továbbítsa, és azokat 5 évig megőrizze. 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a bírálatot követően az e pályázatban feltüntetett főbb adataim a 

Jászberény Városi Önkormányzat honlapján nyilvánosságra kerüljenek. 

Tudomásul veszem, hogy a hiányosan kitöltött pályázati adatlappal benyújtott pályázatom 

érvénytelen, valamint érvénytelen a pályázatom, ha nem a szervezet törvényes képviselője, 

vagy az általa írásban (pályázathoz csatolt meghatalmazás alapján) meghatalmazott személy 

írja alá.  

Továbbá tudomásul veszem, hogy ha a hiánypótlási felhívásban foglaltak nem, vagy nem 

határidőben történő teljesítése a pályázat elutasítását vonhatja maga után, valamint, hogy a 

pályázati hiánypótlási felhívás elektronikusan kerül megküldésre a pályázatban feltüntetett 

elektronikus elérhetőségre. 

Tudomásul veszem, hogy az igényeltnél alacsonyabb támogatási összeg is megítélhető. 

 

 

Kelt: ………………….…………………, 2019. ……………..……. hó …………nap  

 

 

 

……….…………………………………………………….. 

pályázó cégszerű aláírása 


