melléklet

Felsőörs Község Önkormányzata
Támogatási igénylőlap
(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel, vagy géppel kérjük kitölteni)
Egyedi kérelem

1.) Igénylő adatai:

Név:

Cím:

Levelezési cím, telefon: 

Adószám (adóazonosító jel): 

Bankszámlaszám: 

2.) Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: 	

Cím: 	

Elérhetőségek (telefon, e-mail cím):  	

3.) Támogatási cél megnevezése:







4.) Támogatás céljának rövid leírása:



5.) Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama
………………………………napjától ………………………………………..napjáig


5
6.) A támogatási cél megvalósításának költségvetése:
Megnevezés
Összeg
Személyi jellegű kiadások (tiszteletdíjak, bérek)
Ft
Személyi jellegű kiadások járulékai
Ft
Beszerzések (áru, szolgáltatás)
Ft
Bérleti díjak
Ft
Reklám, propaganda
Ft
Rendezvényszervezési költségek
Ft
Csekély értékű ajándék

Egyéb költségek (alábbiak szerint):

-
Ft
-
Ft
-
Ft
Költségvetés összesen:
Ft

7.) A támogatási cél tervezett bevételei:
Saját forrás
Ft
Közreműködők hozzájárulása
Ft
Egyéb forrás
Ft
Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás):
Ft
A megvalósítás teljes összege (egyeznie kell a 6. pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)
Ft


Felsőörs, 2020.	hó	nap


Igénylő aláírása
										       (pecsét)


Támogatást igénylő a korábbi támogatásból eredő lejárt határidejű elszámolási kötelezettségének eleget tett:   	igen -	nem

Támogatás kifizethető:	            igen -	nem


Felsőörs, 2020.	hó	nap



         Szabó Balázs
polgármester

NYILATKOZAT

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50 § (1) bekezdése, és a 48/B §-a szerinti összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról

A kérelmező 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 pályázóként megjelölt szervezet az Áht. 50 § (1) a) és c) pontjában előírt feltételeknek megfelel
megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
átlátható szervezetnek minősül 

2. Kijelentem, hogy személyemmel, ill. a pályázóként megjelölt szervezettel szemben az Áht. 48/B § alapján összeférhetetlenség
a) nem áll fenn
b) vagy fenn áll, az ……… pont alapján.

Az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény leírása: 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Kelt : …………………………………………..

								……………………………..
								 aláírás/cégszerű aláírás

48/B. § (1) Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett
a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,
b)        az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester,                   polgármester, regionális fejlesztési ügynökség tisztségviselője,
	c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
	a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
	az állam, a helyi önkormányzat, ill. a köztestület legalább 50 %-os közvetlen, vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével – az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, ill. ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyház jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.


