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Pályázati célok: 

1.) TAO támogatásban részesülő sportegyesületek támogatása 

2.) Vállalkozások, egyéni vállalkozók pályázati fejlesztéseinek támogatása 

3.) Civil szervezetek, egyesületek, egyházak pályázati fejlesztéseinek támogatása 

4.) Vállalkozások, egyéni vállalkozók saját finanszírozású fejlesztéseinek támogatása 
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Benyújtási határidő: 2021. június 21- december 1.   Érkezett: …………….…… 

 

I. A pályázat adatai 

 

A pályázat tárgya, megjelölt 

pályázati cél : 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Igényelt támogatás: 

 

 

 

 
 

II. A pályázó adatai 

 

A pályázó szervezet neve: 

 

 

 

A pályázó szervezet székhelye 

telephelye és adószáma: 
(irányítószám, város, utca, házszám) 

 

 

 

 

Bírósági nyilvántartási száma: 
 

 

 

Számlavezető pénzintézet neve, 

címe; bankszámlaszám 

 

 

 

A pályázó képviselőjének neve:  

A pályázat megvalósításáért 

felelős személy neve, címe, 

elérhetősége: 
(postacím, telefon,e-mail) 

 

BALATONFŰZFŐÉRT ALAPÍTVÁNY 
 

Visszatérítendő támogatások – Pályázati adatlap 

 

Pályázat 

 



Készfizető kezességet vállaló magánszemély megnevezése: 

 

 

 

 

 

 

III. Kötelező mellékletek 

 

 

Kérjük, az alábbi dokumentumok mindegyikét mellékeljék egy példányban az űrlaphoz: 

1. A pályázó eddigi tevékenységének bemutatása (Max. 1 oldal) 

2. A megvalósítani kívánt fejlesztés bemutatása és hatásai, a megvalósítás és pénzügyi 

elszámolás ütemezése ( Max.1,5 oldal) 

3. Tételes költségbecslés a teljes fejlesztésről, illetve a visszatérítendő támogatás 

felhasználásáról (Max. 1 oldal) 

4. Pályázati dokumentáció, támogatási szerződés pályázó által hitelesített másolati 

példánya, illetve TAO sportfejlesztési program másolata (4-es cél esetén nem 

releváns) 

5. Vállalkozó pályázó esetén köztartozásmentes státusz igazolása ( NAV igazolás, helyi 

önkormányzat igazolása), 2017. évi Mérleg és Eredmény kimutatás másolata 

6. Egyéni vállalkozó pályázó esetén vállalkozói igazolvány másolata, köztartozásmentes 

státusz igazolása ( NAV igazolás, helyi önkormányzat igazolása), 2017. évi 

vállalkozói bevallás másolata 

7. Civil szervezet esetén a szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzés és az 

alapító okirat, hatályos alapszabály vagy működés egyéb alapdokumentumának a 

szervezet vezetője által hitelesített másolata, 2019. és 2020. évi Éves Beszámoló 

Országos Bírósági hivatalhoz való benyújtásának igazolása, 2020. évi Éves Beszámoló 

másolati példánya 

8. A pályázat benyújtását megelőző bankkivonat másolati példánya 

 

 

 

IV. Nyilatkozatok 

 

 

• A pályázó képviselője kijelenti, hogy a pályázati űrlapon szereplő adatok és információk a 

valóságnak megfelelnek. 

• A pályázó civil szervezet képviselője kijelenti, hogy megfelel az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. törvényben foglaltaknak.  

• A pályázó civil szervezet képviselője nyilatkozik arról, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény 

30. § (1) és 75. § (1) bekezdésének megfelelően beszámolóját az adott üzleti év 

mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezi és közzéteszi. 

• A pályázó képviselője kijelenti, hogy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben az  

államháztartásról  szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B §-a szerinti érintettség, 

összeférhetetlenség nem áll fenn. 

• A pályázó képviselője nyilatkozik, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása 

nincs. 



• A pályázó képviselője nyilatkozik arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban 

meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban. 

• A pályázó képviselője nyilatkozik arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi 

kapcsolatok követelményeinek. 

• A pályázó hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséhez. 

• A pályázó hozzájárul a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és a 

Balatonfűzfői Hírlapban való közzétételéhez. 

 

Balatonfűzfő, 2021. ……. …. 

P.H. 

 

 

 A pályázat végrehajtásáért felelős A pályázó képviselőjének 

 személy aláírása aláírása 

 

 


