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A. A PÁLYÁZAT TARTALMA 

 

A pályázat tartalmának rövid összefoglalása, nyilvános közlésre alkalmas módon. (Max. 100 szó) 

 

 
 
  



B. A PÁLYÁZÓ ADATAI 

Kérjük, a későbbi kapcsolattartás érdekében pontosan adja meg a kérelmezőre vonatkozó adatokat! 
 

A pályázó adatai (megfelelő rész kitöltendő) 

Neve  

Adószáma:  

Cégjegyzékszáma:  

Adóazonosító jele:  

Bankszámlaszáma:  

A pályázó székhelye 

Város  

Irányítószám  

Utca  

Házszám  

A pályázó levelezési címe (ha nem egyezik a székhellyel) 

Város  

Irányítószám  

Utca  

Házszám  

A pályázó egyéb elérhetőségei 

Telefon  

E-mail címe  

Honlap címe (nem kötelező 
kitölteni) 

 

A kérelmező hivatalos képviselője 

Név  

Beosztás  

Telefon  

Mobil   

E-mail  

 
 

A pályázó típusa 

(x jelölés, több pont is 
megjelölhető) 

Köznevelési intézmény  

Civil szervezet, alapítvány, egyesület  

Vállalkozás  

Magánszemély  

Egyéb jogi személy, éspedig:  

 
 
 
 
 
 
 



 

Egyéb, a kérelmezőt érintő adatok 

A. Egyesületi tagok száma összesen  fő 

B. A támogatásban érintett tagok száma  fő 

C. A támogatásban érintett tagok százalékos aránya  % 

D. Az összes létszámon belül az utánpótláskorú tagok száma   
 

 
fő 

 E. Az utánpótláskorú tagok százalékos aránya (D/A x 100)  
 

% 

F. Szakemberek száma  

G. Mérkőzések/ versenyek nézőszáma  

Mely területen érintettek? (felsorolás) csapatsportok  

egyéni sportok  

egyéb, éspedig  

 

Jelen pályázat benyújtását 
megelőző 3 évben pályázott már 
sporttámogatásra? (x jelölés) 

igen  

nem  

 

Amennyiben pályázott az elmúlt 3 évben, mely területeken? (A táblázat sorai szükség esetén 
bővíthetők.) 

Támogatás éve Támogatás típusa Kérjük, jelölje, ha 
sikeres támogatásról 
van szó. 
(x jelölés) 

Korábbi sikeres pályázat 
esetén kérjük jelölje, hogy 
korábbi nyertes 
támogatásáról határidőre 
elszámolt- e és adja meg 
támogatási azonosítóját. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C. TARTALOM 

 

1. A pályázat összefoglalása 
Kérjük, foglalják össze maximum egy oldalban a pályázat keretein belül megvalósítandó 
tevékenységeket. Kérjük, fejtsék ki, milyen eredményeket várnak a pályázat által megvalósított 
feladatoktól. 

 

 

2. A pályázó szöveges bemutatása 
Kérjük, mutassa be tevékenységi körét és tapasztalatait, különös tekintettel a támogatandó területen 
(parasport terén) eddig elért eredményeire. 

  
 

 
 

3. Kérjük, mutassa be szakértelmét és szerepét a támogatandó területen. 

 
 
 
 
 

Tárgyi feltételek fejlesztése 

 

4. Kérjük, mutassa be, hogy milyen tárgyi feltételekkel rendelkeznek. 

   
 

 

5. Milyen sporteszközök és sportfelszerelések beszerzését tervezik? Beszerzésüket röviden 
indokolják. (Kérjük, szükség esetén bővítse a táblázat sorait.) 

 

 Tétel 
megnevezése 

Darabszám 
(várhatóan) 

Egységár Az eszközök és felszerelések tervezett 
felhasználása. 

   
 

 
 

 

   
 

 
 

 

  
 

   



Szakmai terv 

 

6. Kérjük, foglalja össze időrendben a pályázat megvalósításához kapcsolódó tervezett 
tevékenységeket az alábbi táblázatban a megvalósítási időszakra  
(2023. január 1.–2023. december 31.) vonatkozóan. (Kérjük, szükség esetén bővítse a táblázat sorait.) 

A tevékenység 
leírása 

Kezdete Vége Részt vevő 
személyek 

Szakmai cél: 
 

  
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Marketing terv 

 

7. Kérjük, foglalja össze időrendben a pályázat megvalósításához kapcsolódó tervezett 
marketingtevékenységeket az alábbi táblázatban a megvalósítási időszakra  
(2023. január 1. – 2023. december 31.) vonatkozóan. (Kérjük, szükség esetén bővítse a táblázat sorait.) 

A tevékenység 
leírása 

Kezdete Vége Részt vevő 
személyek 

Marketing cél: 
 

  
 

   
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

8. Kérjük, fejtsék ki röviden, milyen kitűzött célokat szeretnének elérni. Céljait szakmai 
teljesítménymutatókkal és indikátorokkal támassza alá! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

9. Költségterv 

 
A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások: 
1. Saját/egyéb forrás mértéke: ……………………..,- Ft 
2. Igényelt támogatás mértéke: ……………………..,- Ft 
3. Összesen: ……………………..,- Ft 
 
Az igényelt támogatásból a feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett költség: 

Kiadás megnevezése Az igényelt támogatás 

terhére 

Saját/egyéb 

forrás terhére 

1. Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések   

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó 

  

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK ÖSSZSEN (1+2)   

3. Anyagköltség, készletbeszerzés (sporteszközök, 

sportfelszerelések, sportruházat, egyéb eszközök 

beszerzése) 

  

4. Bérleti díjak   

5. Szállás, utazási költségek   

6. Étkezési költségek (élelmiszer, vitaminok, tápálék-

kiegészítők stb.) 

  

7. Egyéb dologi kiadások (nevezési költségek, díjazás, 

belépők, egyéb működési költségek stb.) 

  

8. Egyéb szolgáltatási kiadások (sportszolgáltatás, szervezői 

díj, számlával elszámolt játékvezetői díj, nyomdaköltség, 

médiaköltség stb.) 

  

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7+8)   

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+23+4+5+6+7+8)   

 
 
A támogatás tervezett felhasználásának ütemezése a kiadások várható felmerülése szerint: 
 
január ……………………….. Ft                                        július ………………………….. Ft 
február ……………………….. Ft                                      augusztus ………………………….. Ft 
március ……………………….. Ft                                     szeptember ………………………….. Ft 
április ……………………….. Ft                                        október ………………………….. Ft 
május ……………………….. Ft                                        november ………………………….. Ft 
június ……………………….. Ft                                        december ………………………….. Ft 
 

 



A tervezett cél megvalósításának egyéb (meglevő) forrásai (az Ávr. 69 § (1) h pontja szerinti 

bontásban):  

„a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül 

- az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, 

valamint külföldi forrásokból származó összeget, és 

- az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen 
szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása 
alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összegét”  
 
  



A pályázathoz csatoljuk a következő mellékleteket: 
a) a szervezet működésének igazolására: a székhelye szerinti törvényszék által a szervezet 

hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatát,  
b)  a szervezet a tárgyévet megelőző (2022.évi) - amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az 

azt megelőző (2021. évi)- üzleti évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolatát, a 
pályázat benyújtását megelőző évről szóló az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény 30.§ (1) bekezdése szerinti beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a 
beszámoló bírósági letétbe helyezéséről szóló igazolást, 

c)  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjában és a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában 
megfogalmazottaknak való megfelelésről (civil szervezetek átláthatósága), (1. melléklet) 

d)  nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, 
(2. melléklet) 

e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és 
közzétételi kérelem az érintettség fennállása esetén, (3. melléklet) 

f) nyilatkozat de-minimis támogatásokról, (4. melléklet) 
g)    áfa-levonási jogosultságról szóló nyilatkozat, (5. melléklet) 
h)    nyilatkozat az Ávr.75.§ (2) bekezdésében meghatározottakról (6. melléklet), 
i)  nyilatkozat Ávr. 75.§ (3a) bekezdésében meghatározottakról (7. melléklet). 
j) személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat (8. melléklet). 
A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére 
bocsátja: 

a)  a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, 
ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített 
aláírás mintáját, vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát és 
b) a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét 
igazoló okiratának eredeti példányát. 
Ha a kedvezményezett három éven belül több (legalább kettő) alkalommal nyújt be 
pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz, és a fenti a), b) pontokban meghatározott 
okiratot csatolta és az abban foglalt adatok nem változtak, ezen okiratokat a 
legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolnia, és a további pályázatban pedig 
nyilatkoznia kell arról, hogy ezen okiratokban foglalt adatok nem változtak. A fenti a), b) 
pontokban meghatározott dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a támogatási 
igény benyújtásának napjától számított 90 napnál régebbi.  
 

Nyíregyháza, 20................                                                

  

................................................................  

                   a szervezet képviselőjének aláírása  

                                                                                                                        p.h. 

 
 
 
 
 
 



A pályázati adatlap 1. sz. melléklete 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről 

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek 

Alulírott, ………(név)……….., mint a ………………(cég)név……(adószám)……………. törvényes képviselője 

nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerint (aláhúzandó) 

- költségvetési szerv, 

- köztestület, 

- helyi önkormányzat, 

- nemzetiségi önkormányzat,  

- társulás,  

- egyházi jogi személy, 

- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam / [önkormányzat megnevezése] helyi 

önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam [az állam megnevezése] 

szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, ezért átlátható 

szervezetnek minősül. 

 

II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezetek 

 

1. Alulírott, ………(név)……….., mint a ………………(cégnév) ……(adószám)……………. törvényes 

képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, 

az alábbiak szerint:  

 

a)  az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

aa)  tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 

megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és 

ab)  az Európai Unió tagállamában/ az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

államban/ a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában/ olyan államban 

rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezménye van [a megfelelő aláhúzandó], és ez az ország: ……………………………………….. 

[ország megnevezése] , és 



ac)  nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom és 

ad)  az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, 

amelyről a 4. pontban nyilatkozom. 

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

 

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő 

természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*: 

Sorsz. Tényleges tulajdonos Adószám/adóazonosító Tulajdoni hányad 

    

    

    

 

* A 2013. évi V. törvény 8:2. § rendelkezése alapján 

Többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy vagy jogi személy 

(befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint felével vagy meghatározó 

befolyással rendelkezik. A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó 

befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és 

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének 

megválasztására, illetve visszahívására; vagy 

b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás 

alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn 

keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével 

rendelkeznek. 

A többségi befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára a 2013. évi V. törvény 8:2 § 

(1)-(2) bekezdés szerinti jogosultságok közvetett befolyás útján biztosítottak. 

Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal 

rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a 

köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező 

a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó 

mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi 

személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell 

figyelembe venni. 



A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell 

számítani. 

Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről: 

2.1. Amennyiben a pályázó nem magyarországi székhelyű, és üzletvezetésének helye külföldön 

van, és székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy 

olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős 

adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az 

utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt 

vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 

munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, 

valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes 

bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb 

táblázat kitöltését):  

 

adóév Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban 

termelő, feldolgozó, 

mezőgazdasági, szolgáltató, 

befektetői, valamint 

kereskedelmi tevékenységéből 

származó bevételének aránya az 

összes bevételhez képest 

(pályázat 

benyújtásának 

éve) 

  

   

(utolsó lezárt 

adóév) 

  

 

2.2. Amennyiben a pályázó magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött 

társaság. 

 

3. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, 

szavazati joggal bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról 

 

3.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal 

bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és 

adóilletőségük: 



Sorsz. Gazdálkodó szervezet neve Adószám Részesedés 

mértéke %-ban 

Adóilletősége 

     

     

     

 

3.2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal 

bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges 

tulajdonosa(i): 

Sorsz. Gazdálkodó 

szervezet neve 

Tényleges 

tulajdonos(ok) 

Adószám/adóazonosító Tulajdoni 

hányad 

     

     

     

 

 

3.3. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal 

bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a 

társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti 

ellenőrzött külföldi társasági* minősítése  

 

Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió 

tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos 

egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől 

kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt 

vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal 

végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi  

tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint 

(amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):  

 

adóév Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban termelő, 

feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 

befektetői, valamint kereskedelmi 

tevékenységéből származó 



bevételének aránya az összes 

bevételhez képest 

(pályázat 

benyújtásának 

éve) 

  

…   

…   

…   

(utolsó lezárt 

adóév) 

  

 

 

*Ellenőrzött külföldi társaság: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi 

illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság adóéve napjainak 

többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonos 

(a továbbiakban: részesedéssel rendelkező) van, valamint az a külföldi társaság, amelynek az adóévben 

elért bevételei többségében magyarországi forrásból származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi 

társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett társasági adónak 

megfelelő adó és az adóalap [csoportos adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) 

adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 

százalékot vagy a külföldi társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak 

megfelelő adót, bár eredménye pozitív; nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság 

székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, 

amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és amely 

államban valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy 

a) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő kapcsolt 

vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal 

végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi 

tevékenység, ha az ebből származó bevételük eléri az összes bevételük legalább 50 százalékát; 

b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az adott 

államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok által szabályozott, 

illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó hatóság által 

felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, továbbá az adott állam illetékes 

hatóságának engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy 

bejegyzett alap, társaság vagy egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége; 

c) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt társasági 

adónak megfelelő adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap összegétől függően több 



társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10 

százalékot; 

d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy napjáig 

lezárult utolsó adóévet kell érteni; 

e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől eltérő 

államban lévő telephelyére is; 

f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a külföldi 

társaságban közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz 

százalékával vagy - a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő 

alkalmazásával - meghatározó befolyással rendelkezik; 

g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első napján 

már legalább öt éve elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az adóév minden 

napján legalább 25 százalékos részesedéssel rendelkezik. 

 

III. Civil szervezetek, vízitársulatok 

 

1. Alulírott, ………(név)……….., mint a ………………(civil szervezet, vízitársulat neve) ……(adószám) 

……………. törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint 

átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:  

 

a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:  

Sorsz. Vezető tisztségviselő Adószám/adóazonosító 

   

   

   

 

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői az 

alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel: 

Sorsz. Vezető tisztségviselő Szervezet neve Adószám Részesedés 

mértéke 

     

     

     

 



c) A b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz 

ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

amelyről a 2. pontban nyilatkozom, 

cb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan államban 

rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezménye van, amelyről a 3. pontban nyilatkozom, 

cc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom, 

cd) a  szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 

szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

tekintetében az ca), cb) és cc) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom. 

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

 

A b) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő 

természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*: 

 

Sorsz. Tényleges tulajdonos Adószám/adóazonosító Tulajdoni hányad 

    

    

    

 

3. Nyilatkozat a b) pont szerinti szervezet átláthatóságáról 

 

3.1. A b) pont szerinti szervezet(ek) adóilletősége 

Sorsz. Gazdálkodó szervezet neve Adószám Részesedés 

mértéke %-ban 

Adóilletősége 

     

     

     

 

3.2. A b) szerinti szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése  



Amennyiben a 3.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió 

tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos 

egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja  

meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet 

és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban 

foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, 

valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az 

alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):  

 

adóév Gazdálkodó szervezet neve, 

adószáma 

Az illetőség szerinti országban termelő, 

feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 

befektetői, valamint kereskedelmi 

tevékenységéből származó 

bevételének aránya az összes 

bevételhez képest 

(pályázat 

benyújtásának 

éve) 

  

…   

…   

…   

(utolsó lezárt 

adóév) 

  

 

4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy 

közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek 

olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető 

tisztségviselői 25%-ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek 

 

Sorsz. Gazdálkodó 

szervezet 

neve 

Adószám Részesedés 

mértéke %-

ban 

Adóilletősége tényleges 

tulajdonos(ok) 

tényleges 

tulajdonos 

adószáma 

       

       

       



 

adóév Gazdálkodó szervezet neve, 

adószáma 

termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 

szolgáltató, befektetői, valamint 

kereskedelmi tevékenységéből 

származó bevételének aránya az összes 

bevételhez képest 

(pályázat 

benyújtásának 

éve) 

  

…   

…   

…   

(utolsó lezárt 

adóév) 

  

 

Nyilatkozom továbbá, hogy a felsorolt követelményeknek az általam képviselt szervezet jelen pályázat 

benyújtásának időpontjában (éééé.hh.nn) is megfelelt. 

 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály 

szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és 

cégjegyzésére). 

 

 

 

 

Kelt: Nyíregyháza, 20………………………………..  

 

                                                                                                   …………………………………………………… 

                                                                                                          a szervezet képviselőjének aláírása 

           p.h. 

 



A pályázati adatlap 2. sz. melléklete 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben előírt rendezett munkaügyi 

kapcsolatokra 

NYILATKOZAT  

a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról 

 Alulírott (név):   

 mint a (szervezet neve):  

 székhelye:  

 levelezési címe:  

 nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:   

 nyilvántartási száma:   

 adószáma:    

 számlavezető pénzintézet neve:  

 számlaszám:  

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

hogy az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az alábbiak: 

a) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (1) bekezdésében és 1. 

melléklet 3. pontjában vagy 16.§ (1) bekezdésében és 1. melléklet 4. pontjában, illetve az 

egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. §-ában foglalt, a foglalkoztatásra 

irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása, 

b) az Mt. 34. §-ában meghatározott, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre 

(ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezések megsértése, 

c) jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett 

kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó 

rendelkezések megsértése, 

d) a harmadik országbeli állampolgár 

da) munkavállalási engedély, illetve EU Kék Kártya, vagy 

db) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a 

továbbiakban: Harmtv.) szerinti, keresőtevékenység folytatására jogosító engedély (ideértve a magas 

szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU Kék Kártyát is) nélkül 

történő foglalkoztatása, 



e) a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, az Mt. 215. § (1) bekezdésének a nyilvántartásba vétellel 
kapcsolatos szabályainak megsértése, valamint 
 
f) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ebktv.) alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése 
miatt a hatáskörében eljáró illetékes hatóság, vagy bíróság a támogatás igénylésének időpontját 
megelőző két éven belül jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal, 
illetőleg jogerős bírósági határozattal meghatározott hátrányos jogkövetkezményt alkalmazott. 
 
Nyíregyháza, 20…………………………… 
 
 
 

................................................................  

                 a szervezet képviselőjének aláírása  

                                                                                                                                     p.h. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  



x 

 

A pályázati adatlap 3. sz. melléklete 

Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és a 2007. évi CLXXXI. 

törvény  8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről. 

NYILATKOZAT 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  szerinti 

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

A Pályázó  

Neve:  

Székhelye:  

Képviselőjének neve:  

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:  

 
Kijelentem, hogy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  

– 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: Nyíregyháza, 20……………………………….. 

                                                                                                     …………………………………………………… 

                                                                                                    a szervezet képviselőjének aláírása 

                                                                                                                               p.h. 

 



KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM 

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

bekezdés szerinti érintettségéről 

A Pályázó  

Neve: 

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 a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, 

mert a pályázó 

 

o a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntést hozó szervnél 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, vagy e személy közeli hozzátartozója, 

o nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személy közeli hozzátartozója, 

o a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntést hozó szervnél 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, vagy e személy közeli hozzátartozója 

tulajdonában álló gazdasági társaság, illetve nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e 

személy közeli hozzátartozója tulajdonában álló gazdasági társaság, 

o olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, 

amelyben a fenti pontokban felsorolt személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő 

szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy 

képviseleti szervének tagja. 

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): 

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: Nyíregyháza, 20…………………….                                            ……………………………………………………… 

                                                                                                 a szervezet képviselőjének aláírása 

                                                                                                                        p.h. 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



A pályázati adatlap 4. sz. melléklete 

Nyilatkozat 

de minimis támogatás igénybevételéről 

 

NÉV:______________________________________________________________________________ 
SZÉKHELY:_________________________________________________________________________ 
NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:_____________________________________________________________ 
NYILVÁNTARTÁSBA VEVŐ SZERV MEGNEVEZÉSE: __________________________________________ 
ADÓSZÁM:_________________________________________________________________________ 
 
Nyilatkozom, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, 

Egészségügyi és Sport Bizottságához benyújtott Parasport, fogyatékosok sportja támogatása tárgyú 

pályázat beadását megelőző két pénzügyi évben, illetve a folyamatban lévő pénzügyi év során 

a) az általam képviselt szervezet nem részesült de minimis, azaz csekély összegű támogatásokról 

szóló rendelet hatálya alá tartozó támogatásban. 

b)  az általam képviselt szervezet részesült de minimis, azaz csekély összegű támogatásokról 

szóló rendelet hatálya alá tartozó támogatásban, melynek bruttó támogatás 

tartalma:_____________Ft, azaz ___________________________Ft. 

* a megfelelő rész aláhúzandó 

 

Tudomásul veszem, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, 

Egészségügyi és Sport Bizottsága által nyújtott támogatáshoz kapcsolódóan jogszabályban előírt külön 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség terhel. 

 

 

Kelt: Nyíregyháza, 20………………………….. 

 

         ……………………..………………………….. 

        szervezet képviselőjének aláírása 

                                                                                                                                           p.h. 

                                                                                                                                                  

 

 



A pályázati adatlap 5. sz. melléklete 

 

ÁFA NYILATKOZAT 

Alulírott ……………………………………………………………………………………………………… (név), mint a(z) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... szervezet 

(székhely::……………………………………………..………………… adószám: _  _  _  _  _  _  _  _  -  _  -  _  _) 

képviseletére jogosult büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a támogatás 

tárgyát képező tevékenység vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) alapján1 

o 1.  Nem vagyok alanya az áfának. Az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül 

figyelembevételre. 

Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános 

forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfával növelt 

(bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 

o 2. Alanya vagyok az áfának, de a támogatásból finanszírozott projektem kapcsán áfa 

levonási jog nem illet meg (tárgyi adómentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem 

járó tevékenységet végzek). 

Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános 

forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfával növelt 

(bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 

o 3. Alanya vagyok az áfának, a támogatott tevékenységgel kapcsolatban felmerült 

költségeimhez kapcsolódó áfára vonatkozóan adólevonási jog illet meg. 

Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános 

forgalmi adót nem tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfa nélküli 

(nettó) összeg kerül figyelembevételre. 

o 4.  Alanya vagyok az áfának, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhetek az áfára 

vonatkozó adólevonási jogommal. Vállalom, hogy a szerződésben megjelölt 

tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeket tételesen elkülönítem és az ezekhez 

kapcsolódó áfára vonatkozó adólevonási jogommal nem élek, sem a tevékenység 

megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül. 

                                                           
1 Kérjük azon szövegrész előtti körben jelölje választását x-szel, amely konkrétan Önre vonatkozik. Javított, illetve 
ellentmondásos nyilatkozatot nem áll módunkban elfogadni. 



Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános 

forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfával növelt 

(bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 

o 5. Alanya vagyok az áfának és jelen támogatási szerződéshez kapcsolódóan arányosítással 

állapítom meg a levonható és a le nem vonható áfa összegét. Kijelentem, hogy 

elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelem. 

Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános 

forgalmi adót tartalmazó összeget arányosítottan szerepeltetem és az elszámolásnál a 

költségek ez esetben az arányosítással korrigált értékben kerülnek figyelembevételre. 

o 6.  Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozom. 

Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános 

forgalmi adót nem tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfa nélküli 

(nettó) összeg kerül figyelembevételre. 

Kijelentem továbbá, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő 

adatokban változás következik be, arról Támogatáskezelőt haladéktalanul, legkésőbb a változást 

követő munkanapon tájékoztatom. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az ÁFA tv. 142. §-a által előírt fordított adózás szerint a termék 

beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett vagyok az általános forgalmi adó 

megfizetésére, továbbá e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügylet(ek)ről a 

beszámoló mellékletét képező nyilatkozatban külön beszámolok és az ügylet(ek)et alátámasztó 

bizonylatokat a támogatási útmutatóban foglaltaknak megfelelően elkülönítetten nyújtom be. 

Tudomásul veszem, hogy az intézkedés keretében nem jogosultak támogatásra azok az adók, amelyek 

bármilyen egyéb eszközzel, bármely hatóságtól visszaigényelhetők, visszatéríthetők vagy 

ellentételezhetők és nyilatkozatomat ennek tudatában teszem. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Támogató, illetve a Lebonyolító adataimat felhasználja, nyilvántartsa és 

szükség esetén nyilatkozatom valóságtartalmának alátámasztására további adatokat bekérjen, 

valamint e célból az Nemzeti Adó és Vámhivatalt megkeresse. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben pénzügyi támogatás vagy más gazdasági előny megszerzése 

végett valótlan tartalmú nyilatkozatot teszek, illetve valótlan tartalmú, hamis okiratot használok fel, 

bűncselekményt követek el, és ez minden esetben feljelentést von maga után. 

Tudomásul veszem, hogy az általam, illetve esetleges képviselőm által az eljárás bármely szakában tett 

valótlan, hamis adatszolgáltatás, vagy ilyen tartalmú nyilatkozattétel esetén a Támogató / Lebonyolító 

a támogatási összeg visszatartása, illetve a kifizetett támogatás kamataival együtt történő behajtása 

iránt a támogatási szerződés mellékletét képező beszedési megbízás alapján haladéktalanul intézkedik. 

 



Tudomásul veszem, hogy a Támogató, illetve a Lebonyolító az általános forgalmi adóval kapcsolatos 

jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet. 

Kelt: Nyíregyháza, 20……………………..                                                                                                    

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

                szervezet képviselőjének aláírása 

                                                                                                                                    p.h.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A pályázati adatlap 6. sz. melléklete 

Nyilatkozat 

Alulírott ………………………………, mint a …………………………………………….. szervezet (székhelye: 

………………….., …………………………….. adószám: ……………………………………) törvényes képviselője, 

büntetőjogi felelőségem tudatában nyilatkozom, hogy a 

1.  támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és 

hitelesek, valamint arra vonatkozóan, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy 

egyidejűleg  

20….év ………………..hó …..nap és  ………………………………(szervezethez/intézményhez)  

20….év ………………..hó …..nap és  ………………………………(szervezethez/intézményhez) 

20….év ………………..hó …..nap és  ………………………………(szervezethez/intézményhez) 

nyújtottam be, 

2.  esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása szervezetünknek nincsen, 
 3.  a szervezetünk nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene 

jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 
meghatározott eljárás nincs folyamatban, 

4. saját forrás rendelkezésre áll, amennyiben a pályázati cél megvalósításához saját erő a 
költségvetési tervben tervezésre került, 

5. a szervezetünk megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek,  
 (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 vezető tisztségviselője, 

c)  az a)-b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó, 
d) az állam, a helyi önkormányzat, illetve 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, illetve 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 egyházi jogi személy vagy a szakszervezet 
ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.) 

6.  nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettségünk, amely a költségvetési 
támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja. 

 

Nyíregyháza, 20 ….………………………..  

……………………………………………….. 

     szervezet képviselőjének aláírása 

                            p.h. 



A pályázati adatlap 7. sz. melléklete 

Nyilatkozat 

 

Alulírott ………………………………, mint a …………………………………………….. szervezet (székhelye: 

………………….., …………………………….. adószám: ……………………………………) törvényes képviselője, 

büntetőjogi felelőségem tudatában nyilatkozom, hogy  

szervezetünk három éven belül több (legalább két) alkalommal nyújtott be pályázatot Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város Önkormányzatához, és az Ávr. 75.§ (3) bekezdésében meghatározott 

okirat/okiratok közül  

- az aláírásminta,  

- létesítő okirat,  

- jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételt igazoló okirat*  

*a megfelelő okirat típust kérjük aláhúzni 

 

1. nem változott, ezen okiratot/okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz (pályázatok 
megnevezése……………………………………………………………………………………………………………………..) 
csatoltam. 

 

2. Az aláírásminta, létesítő okirat, jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételt igazoló 
okirat adatai változtak. Az okirat/okiratok eredeti példányát jelen pályázathoz csatoltam. * 

 

3. Korábban nem nyújtottam be pályázatot az Önkormányzathoz, így a fenti okiratokat jelen 
pályázathoz csatolom. * 

 

*a megfelelő választ kérjük aláhúzni 

 

Nyíregyháza, 20…………………………… 

 

 

.................................................................  

a szervezet képviselőjének aláírása  

                                                                                                                      p.h. 



A pályázati adatlap 8. sz. melléklete 

 
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT  

személyes adatok kezeléséhez 
 

Adatkezelő megnevezése: 
Adatkezelő megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Adatkezelő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 
Adatkezelő elérhetősége: adatvedelem@nyiregyhaza.hu; telefon: 06 42/524-524 
Adatkezelő képviselője: Dr. Kovács Ferenc polgármester 
 
Alulírott ………………………………………………………….. hozzájárulok, hogy személyes adataimat Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Parasport, fogyatékosok sportja támogatása tárgyú pályázat 
benyújtásakor/elbírálásakor, valamint a támogatási szerződés előkészítése, a támogatási összeg 
folyósítása és az elszámolás során kezelje. 
 
Az adatkezelés célja: a benyújtott pályázat alapján a döntés meghozatala, szerződés létrehozása, 
tartalmának meghatározása, tájékoztatás nyújtása 
 
Az adatkezelés jogalapja: jelen adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul 
 
A kezelt adatok köre: az érintett neve, lakóhelye, levelezési címe, e-mail címe, telefonszáma, 
adóazonosító száma, adószáma 
 
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig 

 
Az adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon 
 
Az érintettek jogainak érvényesítése: 
Az érintettet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényben (Infotv.) meghatározottak szerint megilleti a jog, hogy: 

- személyes adatai kezeléséről az adatkezelést megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon, 
- kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a 

rendelkezésére bocsássa, 
- kérheti adatainak helyesbítését, kiegészítését, az adatkezelés korlátozását, illetve az adatok 

törlését.  
 
Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhatnak. 
 
Az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének felülvizsgálata céljából a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál vizsgálata kezdeményezhető. A Hatóság a panaszokat csak abban az 
esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a bejelentését megelőzően már megkereste az 
Adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban. 

 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 
honlap: http://www.naih.hu 
telefon: 06 1 391-1400 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 

mailto:adatvedelem@nyiregyhaza.hu
http://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


Az érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint a jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az 
Adatkezelő intézkedésével nem ért egyet, a döntés közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz 
fordulhat. Az ügyben a bíróság soron kívül ár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakó- vagy 
tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt kell megindítani. 
 
 
Kijelentem, hogy ezen hozzájáruló nyilatkozatot önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg. 
 
 
 
Nyíregyháza, 20………………………………………….. 
 
 
            
       ……………………………………………  
                            aláírás 
                               

 


