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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 

2018. április 05-i rendkívüli üléséről 16.00 órai kezdettel. 

 

 

Helyszín: 1028 Budapest, Máriaremetei út 37. szám alatti Közösségi Ház 

tanácskozó helyisége. 

Jelen van: dr. Csabai Péter, elöljáró  

Skublicsné Manninger Alexandra, képviselő 

Makra Krisztina, képviselő 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:  

Szentirmai-Zöld Máté Fejlesztési Igazgató, Kun Katalin referens, 

jegyzőkönyvvezető 

Az ülés levezető elnöke: dr. Csabai Péter 

A jegyzőkönyvet készítette: Kun Katalin 

 

Dr. Csabai Péter elöljáró, mint az ülést levezető elnök megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes.  

 

Dr. Csabai Péter: Üdvözli a megjelenteket. Felkéri Skublicsné Manninger 

Alexandra képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére, amelynek elfogadását 

szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a szavazás 

eredményeként az alábbi döntést hozta: 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 28/2018.(IV.05.) határozata: 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza Skublicsné 

Manninger Alexandra képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésével. 

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat) 

 

Dr. Csabai Péter: Ismerteti a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat, 

majd szavazásra bocsátja azok változtatás nélkül történő elfogadását. Megállapítja, 

hogy a képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta: 
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Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 29/2018.(IV.05.) határozata: 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

1./ Elöljáró előterjesztése: 

- Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésében jóváhagyott „Pesthidegkúti VÖK területén lévő 

szervezetek” jogcím előirányzatának felosztásával kapcsolatos pályázati 

kiírásra. 

 (3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat) 

 

 

Napirend 1./ pontja 

Elöljáró előterjesztése: 

- Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésében jóváhagyott „Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek” 

jogcím előirányzatának felosztásával kapcsolatos pályázati kiírásra. 

 

Dr. Csabai Péter: Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-

testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.28.) 

önkormányzati rendelete az előirányzat felhasználási jogkörökről a 11. §-ban az 

alábbiak szerint rendelkezik: 

(1) A Képviselő-testület az egyes keretek és társadalmi önszerveződések 

támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról az alábbiak szerint 

rendelkezik: 

g) a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat rendelkezik felhasználási 

jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek 

tekintetében: 

• „Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek”. 

A jogcím előirányzatának felosztására a Pesthidegkúti Városrészi 

Önkormányzat pályázatot köteles kiírni, számadási kötelezettség előírásával. 

Javasolja a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az 

előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül elfogadni. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 

hozta: 
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Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 30/2018.(IV.05.) határozata: 

 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 9. sz. tábla 10. 

sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek” támogatására 

szolgáló 4.500eFt-os előirányzat felosztására – a 11. § (1) bekezdés g) pontjában 

biztosított előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően – a határozat 

mellékletében szereplő pályázati kiírást (1. melléklet: pályázati felhívás; 2. 

melléklet: pályázati adatlap), illetve annak a Budai Polgárban és a 

www.masodikkerulet.hu internetes oldalon történő megjelentetését hagyja jóvá. 

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat) 

 

Dr. Csabai Péter levezető elnök az ülést 17.00 órakor bezárja. 

kmf. 

 

Dr. Csabai Péter 

elöljáró 

levezető elnök 

 

Skublicsné Manninger Alexandra 

képviselő 

jkv. hitelesítő
 

 

A jegyzőkönyvet kapják: PH. VÖK. tagjai 

Jegyzői Iroda 

Polgármesteri Kabinet 

Pénzügyi Iroda 

Irattár  
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30/2018.(IV.05.) határozat 1. melléklete 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat által kiírt pályázat 2018. 

A Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 

pályázati felhívása  

a Pesthidegkút területén működő társadalmi szervezetek támogatására a 2018. évben 

A pályázat kiírója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Pesthidegkúti Városrészi 

Önkormányzata. 

A pályázat címe: A II. Kerületen belül, Pesthidegkút területén működő társadalmi szervezetek 

(egyházak, civil szervezetek és nyugdíjas klubok) kulturális-, művészeti-, szabadidős- és 

sporttevékenységeinek támogatása. 

A pályázat célja: Pesthidegkút területén működő társadalmi szervezetek támogatása, lehetőleg a 

szervezet tagságán túlmutató, Pesthidegkút és a II. Kerület lakosságának szélesebb körét érintő, 

megmozgató, közösségteremtő programok, rendezvények, szolgáltatások, beszerzések támogatásán 

keresztül.  

Pályázati támogatásban részesíthető szervezet:  

 a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 2011. évi C. törvény rendelkezései alapján 

egyháznak minősülő szervezet, 

 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezet, jogi 

személyiséggel nem rendelkező, közérdekű tevékenységet folytató közösség, civil társaság,  

amely a pályázati felhívásnak megfelelően a jelzett határidőig benyújtja pályázati adatlapját és annak 

kötelező mellékleteit. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be! Amennyiben a pályázó több 

pályázati programhoz kér támogatást, a programokat egy adatlapon belül kérjük bemutatni! 

Támogatásban nem részesíthetőek a politikai pártok, azok helyi szervezetei, valamint az olyan civil 

szervezet, egyház, szakszervezet vagy ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti 

egysége, amely a pályázat kiírását vagy a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül:  

a) együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, 

vagy 

b) jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.  

 

Projektidőszak: Pályázni kizárólag a 2018. január 1. – december 31. közötti időszakban 

megvalósuló (vagy már megvalósult) programmal/programokkal lehet!  

A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: 4.500.000,-Ft 

A támogatás mértékének felső határa: 500.000,-Ft 

A támogatás kizárólag a megpályázott program(ok)hoz kapcsolódó, dologi jellegű – bérre nem 

fordítható - kiadások fedezetére szolgál, a pályázó szervezet működési kiadásaihoz nem 

felhasználható! A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a pályázó köteles visszafizetni! 

A pályázati támogatás intenzitása: max. 50% 



 

 

5 

A pályázóknak a megpályázni kívánt támogatási összeg megjelölésén kívül, előre meg kell 

becsülniük a program teljes költségvetését, vagyis meg kell tervezniük az önrészként vagy más 

pályázati forrásból bevonni kívánt önerő mértékét. A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat a 

teljes pályázati költségvetés maximum 50%-os mértékéig támogatja a pályázatokat.  

A pályázati projekt finanszírozásának módja: A megítélt támogatási összeg folyósítása a 

Támogatási Szerződés megkötését követően, a pályázó által megadott bankszámla számra, átutalással 

történik. A szerződés megkötését megelőzően megvalósult pályázati program esetében a támogatás 

utófinanszírozású, a támogatás folyósítását követően megvalósuló pályázati program esetében a 

támogatás előfinanszírozású.  

A pályázatok elbírálása: 

A benyújtott pályázatokat a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat bírálja el. 

A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:  

o Tartalmi kifejtés: A megpályázott kulturális-, művészeti-, szabadidős- és sporttevékenység 

leírása, tematikus kidolgozottsága. 

o Költségvetés: A pályázati program költségvetésének áttekinthetősége, indokoltsága. 

o Elérés - részvétel: A pályázati programba bevonni kívánt lakossági kör bemutatása, a 

pályázati programban aktívan, közreműködőként résztvevő II. kerületiek száma, illetve hogy 

a pályázó szervezet tagságán túlmutató, Pesthidegkút és a II. Kerület lakosságának szélesebb 

körét érintő, megmozgató, közösségteremtő programról, rendezvényről, szolgáltatásról van-e 

szó. 

o Önerő: A pályázati program megvalósításához felhasznált saját vállalás, önrész bemutatása, 

annak mértéke és relatív értéke. 

o Helyi érték: A helyi közösség mindennapjait és/vagy ünnepnapjait érintő, épített és 

természeti környezetének ápolását és megóvását célzó, az emberek közötti békés és 

gyümölcsöző együttműködést szolgáló, hagyományőrző vagy éppen hagyományteremtő-e a 

pályázati program.  

o Támogatottság: A tervezett program helyi támogatottsága; egyéb támogatói köre 

(más pályázati- vagy külső forrás). A pályázó köteles a pályázat kiíróját tájékoztatni arról, 

hogy nyújtott-e be pályázatot a II. Kerületi Önkormányzat által kiírt más pályázaton.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 

A pályázattal kapcsolatos döntésről a pályázók az elbírálást követő 15 napon belül a pályázó 

szervezet által megadott e-mail címre kiküldött online írásbeli értesítést kapnak. A nyertes pályázók 

ebben az értesítésben kapnak részletes tájékoztatást a támogatás utalásának és elszámolásának 

módjáról. Az e-mail-en kiküldött értesítés megérkezéséről visszaigazolást kérünk a pályázótól! 

Jogorvoslat: A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség. 

A pályázat tartalmi követelményei:  

- a pályázati adatlap teljes körű kitöltése 

- a kötelező pályázati mellékletek benyújtása 

Kötelező pályázati mellékletek: 
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o Bírósági bejegyzés, működési engedély vagy alapító okirat hitelesített másolata (A legutolsó 

érvényes dokumentum megfelelő; nem kell 30 napon belül kiadott! A dokumentum online 

letölthető verziója is megfelelő!) 

o Nyilatkozattételre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített másolata. 

o Amennyiben a pályázat megvalósításában pénzügyi lebonyolító szervezet működik közre, 

akkor a pénzügyi lebonyolító szervezet és pályázó között létrejött együttműködési 

megállapodás hitelesített másolata. 

o Nyilatkozatok (a pályázati adatlap szerves részét képező nyilatkozatokról van szó, amelyek 

aláírása nélkül a benyújtott pályázat érvénytelen és semmisnek tekintendő). 

A pályázati adatlap beküldése. A pályázat formai követelményei:  

A kitöltött pályázati adatlapot és annak kötelező mellékleteit lezárt borítékban, „PH. VÖK. által 

kiírt pályázat” megjelöléssel 1 példányban kell benyújtani személyesen vagy postai úton a 

Polgármesteri Hivatalban (1024 Budapest, Mechwart liget 1.). A benyújtott pályázati anyag 

nyilvános.  

A kitöltött pályázati adatlapot kérjük online is beküldeni a kun.katalin@masodikkerulet.hu 

címre! 

A bíráló testület a formailag hibás, hiányos pályázatokat hiánypótlásra kötelezheti, komoly 

hiányosságok esetén, a valótlan adatokat tartalmazó vagy elbírálásra alkalmatlan pályázatokat 

elutasíthatja. 

Hiánypótlás: A pályázat kiírója a kiírás szerint hiányos vagy pontatlan pályázatokat azonnali, 

egyszeri hiánypótlásra kötelezheti! A hiánypótlás kizárólag adminisztratív jellegű adat elmaradt 

szolgáltatására vonatkozhat (telefonszám, aláírás, pecsét), a pályázat tartalmi részét képező 

dokumentum határidőn túli beadására nincs lehetőség. Tartalmi elemnek minősül a cégbejegyzés, 

működési engedély, együttműködési megállapodás másolata.  

Nem kaphat támogatást az a szervezet, amely a II. Kerületi Önkormányzattól korábban kapott 

támogatással nem, vagy hiányosan számolt el!  

A pályázat LEADÁSÁNAK határideje: 2018. május 4. péntek 13.30 

Postára adás határideje: 2018. május 03. csütörtök 24.00 óra 

A leadási határidő a Polgármesteri Hivatalban való leadás időpontja! A bíráló bizottság a 

határidőn túl beérkező pályázatokat érvénytelennek tekinti és elutasítja. 

Beszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók: 

A pályázat kiírója előzetesen felhívja a figyelmet arra, hogy a pénzügyi elszámolást és a – lehetőség 

szerint fotóval (akár online formában küldhető digitális képpel) illusztrált szakmai beszámolót a 

pályázati program lezárását követő 45 napon belül le kell adni, de legkésőbb 2019. január 21. 

hétfőig! 

 

mailto:kun.katalin@masodikkerulet.hu
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A kapott összeg felhasználásáról a pályázóknak számlákkal igazolva, meghatározott formában kell 

elszámolniuk, ellenkező esetben a kapott pályázati összeg visszatérítendő az önkormányzatnak. A 

pályázóknak beszámolójukban be kell mutatniuk a programjaikhoz tartozó teljes költségvetést, 

vagyis az önrész, az önerő felhasználását is ismertetniük kell valamilyen módon (számlával, 

természetbeni hozzájárulás vagy önkéntes munka költségbecslésével, jelenléti ívvel, jegyzőkönyvvel, 

tagdíj vagy egyéb hozzájárulás befizetését igazoló bizonylattal stb.)   

 

A bíráló bizottság fenntartja magának azt a jogot, hogy a nyertes pályázókat a beszámolók 

elfogadását megelőzően a városrészi önkormányzat ülésén akár személyesen is meghallgassa. 

 

Pályázati kiírással kapcsolatos információk:  

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető Kun Katalintól, a Pesthidegkúti Városrészi 

Önkormányzat referensétől a 06-70-3338938 telefonszámon, és a kun.katalin@masodikkerulet.hu e-

mail címen keresztül.  

A pályázati kiírás (pályázati felhívás és adatlap) letölthető a II. Kerületi Önkormányzat honlapjáról 

(www.masodikkerulet.hu), illetve a kun.katalin@masodikkerulet.hu e-mail címre küldött kérésre 

megküldjük elektronikusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kun.katalin@masodikkerulet.hu
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2. sz. melléklet 

PÁLYÁZATI ADATLAP  
 

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat által kiírt pályázat 2018. 

A dokumentum egyes pontjaihoz tartozó, kipontozott szabad mezők szükség szerint bővíthetőek. 

Az adatlap kitöltésére és beadásra, illetve a pályázati eljárás menetére vonatkozóan 

a 2018. évi pályázati felhívás rendelkezései az irányadóak! 

 

Leadási határidő: 2018. május 04. péntek 
 

Pályázat megnevezése: ………...……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

Pályázó szervezet megnevezése: ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

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

Levelezési címe (ha fentivel egyező, akkor „ua.”): ……………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Adóazonosító száma: ………………………………………………………………... 

 

Bírósági nyilvántartásba vétel száma:……………………………………………… 

 

Nyilvántartott tagok száma:………………………………………………………… 

 

Pénzügyi lebonyolító szervezet (ha van ilyen; külön együttműködési megállapodás 

keretében, amelyet másolatban kérünk mellékelni!) neve:  

………………………………………………………………………………………… 

Pénzügyi lebonyolító szervezet (ha van ilyen) következő adatai: név, székhely, adószám, 

levelezési cím, képviselő neve és telefon, e-mail, ill. fax elérhetőségei (amelyikkel 

rendelkezik): ……..a mező szükség szerint bővíthető………………..  

………………………………………………………………………………………… 
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A pályázó (illetve pénzügyi lebonyolító) szervezet számlavezető pénzintézetének  

neve:………………………………...………………………………………………… 

 

Bankszámlaszáma:…………………………………………………………………… 

 

A szervezet nevében nyilatkozattételre jogosult személy adatai: 

 

Név:…………………………...…………………………………………………….… 

 

Telefon, fax, e-mail elérhetősége (amelyikkel rendelkezik):  

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

A nyilatkozattételre jogosult személy aláírási címpéldányából 1 db másolatot a 

pályázathoz kérünk csatolni!  

 

Kapcsolattartó (pályázat lebonyolításáért felelős személy) adatai 

 

Név:……………………………………………………………………………….… 

 

Telefon, fax, e-mail elérhetősége (amelyikkel rendelkezik):  

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
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A tervezett vagy a 2018. évben már megvalósult program/ok, rendezvény/ek leírása, 

megnevezése, időpontja(i), ütemezése, kezdő és befejező időpontja (max 2 oldal): 
……………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

A megcélzott, bevonni kívánt lakossági kör megnevezése: 
……………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Az aktív és passzív elérések várható/tervezett száma (ezen belül hány II. kerületi), a 

korábbi évek ezzel kapcsolatos tapasztalatai (ha van ilyen):  

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

……………………………………………………………………………… 

 

A bevonni kívánt lakossági kör elérésének, a program meghirdetésének módja:  
……………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Az igényelt támogatás célja. A program várható hatásai, tervezett eredményei (max. 1 

oldal): 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………… 

 

Pályázó a II. Kerületi Önkormányzat által kiírt más pályázaton is részt vesz? 

 

IGEN       NEM   

 

Ha igen, melyik pályázaton, milyen programmal és támogatási igénnyel?: 

 

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

……………………………………………………………………………… 



 

 

11 

A program, rendezvény részletes költségvetése 

 

A megvalósításhoz szükséges teljes összköltség: …………………………………... 

 

Az igényelt támogatás összege:….…………………………………………………... 

 

Az igényelt támogatáson felüli rész forrásának megjelölése (pl. más pályázat, tagdíj, egyéb 

anyagi vagy természetbeni hozzájárulás, önkéntes munka stb):  

 

………………………………………………………………………………………… 

 

A saját forrás összege (aránya): ……………………………………….................... 

 

____________________________________________________________________ 

 
Az igényelt támogatás és az önerő felhasználásának megjelölése (ez a program, rendezvény egy 

vagy több eleméhez történő hozzárendeléssel történjen, tételes költségszámítással, ezek között a 

szervezet általános működésével kapcsolatos tétel nem lehet): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………… 

 

Kelt:……………………, 2018. ………………… 

 

       ………………………………….. 

                           a szervezet képviselőjének aláírása 

        PH. 

 

Az alábbi, a pályázati adatlap szerves részét képező nyilatkozatok aláírása nélkül a benyújtott 

pályázat érvénytelen és semmisnek tekintendő! 
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3. sz. melléklet 

PÁLYÁZATI FEDLAP  

 
 

 

 
 

I.) Pályázó szervezet megnevezése, képviselője:  

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

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

Levelezési címe (ha fentivel egyező, akkor „ua.”): ……………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Nyilvántartásba vétel száma:……………………………………………… 

 

Telefon, fax, e-mail elérhetősége (amelyikkel rendelkezik):  

…………………………………………………. 

II.) Mely Bizottságtól igényel támogatást: 

……………………………………………………………………………………………. 

 

III.) Mely jogcím/előirányzat terhére igényli a támogatást: 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

IV.) Mely programjának megvalósítására: 

……………………………………………………………………………………………. 

 

V.) Pontosan milyen összegű támogatást igényel: 

……………………………………………………………………………………………. 
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Hozzájárulok ahhoz, hogy az alább felsorolt, a …………………………..  Bizottsághoz 

eredetben benyújtott dokumentumokat a pályázat elbírálása során más Bizottság is 

felhasználhassa. (Kitöltendő azon pályázó esetén, mely több bizottsághoz is nyújtott be 

pályázatot) 

 

a) bírósági bejegyzés, működési engedély, alapító okirat vagy a lelkiismereti és 

vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 

jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16-18.§-aiban szabályozott igazolás 30 napnál 

nem régebbi eredeti vagy hitelesített másolata (a dokumentum online letölthető verziója is 

megfelelő); 

 

b) a nyilatkozattételre jogosult személy aláírási címpéldányának 30 napnál nem régebbi 

eredeti vagy hitelesített másolata; 

 

c) amennyiben a pályázat megvalósításában pénzügyi lebonyolító szervezet működik közre, 

akkor a pénzügyi lebonyolító szervezet és a pályázó között létrejött együttműködési 

megállapodás eredeti vagy hitelesített másolata. 

 

 

Budapest, 2018. ………………. 

 

 

 

 

        ………………………………… 

       a szervezet képviselőjének aláírása 

               P.H. 
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1. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat 

 

 

A pályázó szervezet neve:   ……………………………………………………. 

 

Címe:      ………………………………………………………. 

 

Képviselőjének neve:   ………………………………………………………. 

 

 

 

 

1. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetnek köztartozása nincs, továbbá csőd-, 

felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll. Vállalom, hogy támogatás esetén a 

támogatási szerződéshez szükséges, pályázó nevére szóló, 30 napnál nem régebbi igazolást 

beszerzem arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé nincs fennálló köztartozásunk. 

2. Nyilatkozom, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatttól kapott korábbi, lejárt 

határidejű támogatásokkal elszámoltam. 

 

3. Kijelentem, hogy az igényelt támogatáshoz / pályázathoz szükséges önrész az általam 

képviselt szervezet rendelkezésére áll. 

4. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény 30. §-ában foglalt kötelezettségének eleget tett. 

 

 

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.   

 

 

Kelt: 

  

 

 

 

 Aláírás/Cégszerű aláírás 
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2. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

 

 

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

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

 

A Pályázó neve: ………………………………………………………. 

 

Címe:    ………………………………………………………. 

 

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  

 

– 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: 

 

Aláírás/Cégszerű aláírás 
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KÖZZÉTÉTELI  KÉRELEM 

 

 

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

(1) bekezdés szerinti érintettségéről 

 

A támogatást kérelmező (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: …………………………………………… 

Adószáma: ………………….. 

 

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 

 

 

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes 

személy pályázó esetén!) 
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Indoklás:  

- Közeli hozzátartozómpályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó 

szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-

előkészítőnek vagy döntéshozónak.  

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.  

(A kívánt rész aláhúzandó!) 

 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, 

mostoha- és nevelőszülő, testvér 

 

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban 

megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!). 
 

Indoklás: 

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll 

(a szervezet neve, székhelye beírandó): 

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

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

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): 

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

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, 

mostoha- és nevelőszülő, testvér 

 

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, 

vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert  

o vezető tisztségviselője 

o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 

o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja   

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó 

szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi 

tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója  
 

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 
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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: 

………………………………. 

kérelmező / képviselő aláírása 
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ÚTMUTATÓ  

 

 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.évi CLXXXI. törvény 6. § (1) 

bekezdésében leírt összeférhetetlenség fogalmáról, amely alapján egyes szervezetek és személyek 

nem indulhatnak igénylőként és nem részesülhetnek támogatásban 

 

Összeférhetetlenség: a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés szerint összeférhetetlenség azzal szemben áll fenn,  

 

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó. 

 

aa) döntés előkészítésben közreműködőnek minősül az a természetes személy, aki 

- munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a kiírás vagy a 

támogatási döntés előkészítésében, 

- támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal 

rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület tagja; 

 

ab)  Döntéshozónak minősül: az a természetes személy, aki 

- feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre jogosult 

szerv vezetője vagy testület tagja, 

- feladat- és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így különösen, ha 

a támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve jóváhagyási joggal 

rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező szerv vezetője vagy testület tagja; 

 

b) Kizárt közjogi tisztségviselő, 

- kizárt közjogi tisztségviselőnek minősül: a Kormány tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a 

helyettes államtitkár, a regionális fejlesztési tanács elnöke, a fejlesztéspolitikai ügyekben 

feladatkörrel rendelkező központi hivatal vezetője, a regionális fejlesztési tanács által törvény 

előírása alapján létrehozott társaság vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az 

Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző 

szervének tagjai; 

 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója (közeli hozzátartozó: a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) által meghatározott közeli 

hozzátartozó) 

 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül: 

da) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság, 

db) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan 

működő részvénytársaságot), 

dc) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság: 

- legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság, 

- bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan 

működő részvénytársaságot). 
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e)  olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve 

ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá 

tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, 

tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti 

szervének tagja. 

(Vezető tisztségviselő: a gazdasági társaságokról szóló törvény által meghatározott vezető 

tisztségviselő.) 

 

f)  az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel 

rendelkező azon szervezeti egysége, 

- amely a kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött, vagy tartott fenn 

Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 

- amely a kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított, országgyűlési, európai parlamenti 

vagy helyi önkormányzati választáson, 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a Knytv. 13. § alapján a honlapon közzétették. 

Ugyanez a jogszabály 8. § (1) bekezdése rendelkezik az érintettség fogalmáról, amely az alábbiakat 

tartalmazza: 
 

Érintettség: a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

8.§ (1) bekezdése szerint érintettség azzal szemben áll fenn, 

 

a) aki az eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban áll, 

b) aki nem kizárt közjogi tisztségviselő, 

c) aki az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

d) aki az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e) amely olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, 

amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, 

szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti 

szervének tagja. 

 

Az érintettség közzétételét az igénylőnek a pályázatot befogadó szervnél (Budapest II. Kerületi 

Önkormányzat ) kell kezdeményeznie a kitöltött közzétételi kérelem megküldésével. A közzétételi 

kérelem letölthető www.masodikkerulet.hu honlapról. 

 

Ha az érintettséget megalapozó körülmény az igény benyújtása után, de a támogatási döntés előtt 

következik be, a támogatott köteles 10 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a 

honlapon történő közzétételét. Ha az igénylő a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, 

támogatásban nem részesülhet. 

 

Érintettség esetén ne felejtse el a honlapról letölteni a közzétételi kérelmet és a kérelméhez csatolni. 

 

 

http://www.masodikkerulet.hu/

