Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Humánpolitikai Bizottságának
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 26/2019.
(III.05.) számú határozatában foglaltak szerint pályázatot hirdet a városban működő
bejegyzett alapítványok, közalapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek számára.
A pályázat célja:
 A folyamatos és sürgősségi betegellátás színvonalának és hozzáférhetőségének
javítása.
 Az egészségmegőrzés, a szenvedélybetegségek megelőzését, gyógyítását és
utógondozását segítő tevékenységek támogatása.
 A lakosság egészségi állapotának javítását célzó szűrési, gondozási feladatok
támogatása.
 Az egészségügyi ellátás informatikai rendszere továbbfejlesztésének támogatása.
 A város egészségügyi és szociális ellátásában résztvevő szakemberek képzése,
továbbképzése.
 A család szerepének erősítését, zavarainak leküzdését célzó tanácsadások,
szolgáltatások fejlesztése.
 A lakosság szociális és gyermekjóléti alapellátási, szakellátási színvonalának
javítása, a már meglévő szolgáltatások fejlesztését megvalósító programok
támogatása.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot, a pályázati adatlapot, a nyilatkozatokat és a csatolt dokumentumokat 1
példányban, személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal Intézményfenntartó Csoportjánál
(I. emelet 128. sz. iroda) vagy postai úton a Paksi Polgármesteri Hivatal 7030 Paks, Dózsa
György út 55-61. címre lehet benyújtani.
A pályázatot tartalmazó borítékon a „Humánpolitikai Bizottság egészségügyi pályázat
2019. tavasz” feliratnak kell szerepelnie.
A pályázatok beérkezési határideje: 2019. április 5. (péntek) 12.00 óra
A pályázathoz részletes leírást és részletes költségvetést kell csatolni.
Azon pályázóknak, akik egy bizottsághoz több pályázatot nyújtanak be, minden egyes
pályázathoz külön adatlapot kell kitölteniük, de a pályázati felhívásban szereplő egyéb
dokumentumokat csak egy eredeti példányban kell csatolniuk. A többi pályázatukra rá kell
vezetni, hogy az eredeti példány melyik pályázatnál található.
A pályázati adatlap átvehető a Paksi Polgármesteri Hivatalban (Paks, Dózsa György út 5561. I. em. 128. sz. irodában) vagy letölthető a www.paks.hu honlapról.
A pályázatok tartalmi, formai előírásai:
A pályázatoknak tartalmazniuk kell az alábbiakat:
 a pályázott tevékenység, program, illetve a tevékenység eredményeképpen létrejövő
alkotás, program leírását olyan részletességgel, ami alapján a pályázat egyértelműen
elbírálható
 a kért összeg nagyságát, kiszámításának menetét
 a rendelkezésre álló saját erő mértékét





a kért összeg felhasználásának tételes felsorolását
a tevékenység, program megvalósulásának időpontját
az elszámolás tervezett időpontját

A pályázathoz mellékelni kell:
 a pályázati adatlapot
 az előírt nyilatkozatot kitöltve és aláírva
 a közzétételi kérelmet kitöltve és aláírva (nemlegesség esetén áthúzva és aláírva)
 a támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban
nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb
szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 30. §-ában előírt kötelezettségének.
 személyes adatok kezeléséről rendelkező nyilatkozatot
Pályázati feltételek:
A pályázati támogatás nem használható fel nem konkrét programhoz kötött működési
kiadások fedezésére. A nyertes pályázókkal Paks Város Önkormányzata támogatási
szerződést köt.
A pályázott tevékenységeknek, programoknak 2019. december 31-ig meg kell valósulniuk.
A támogatásként nyújtott összeggel a megvalósulást követő 60 napon belül, de legkésőbb
2019. december 31-ig számlákkal igazoltan kell elszámolni.
Kivételes estekben a programok megvalósulása áthúzódhat 2020. január 31-ig, de azt a
pályázat beadásakor előre indokolni kell, ebben az estben a végső elszámolás határideje
2020. január 31.
Pályázati támogatásban csak a saját forrással is rendelkező pályázók részesülhetnek.
Telefon- és útiköltség elszámolását a bizottság nem támogatja. Tartós kötelezettséggel
járó cél nem támogatható.
Pályázó ugyanarra a tevékenységre, programra adott évben Paks Város
Önkormányzatától (bizottsági keretek, polgármesteri,alpolgármesteri keret) csak egyszer
igényelhet támogatást.
Előlegként a támogatás 80 %-a kerül átutalásra a támogatási szerződés megkötését
követő 15 napon belül. A támogatások pénzügyi teljesítése kizárólag a támogatott által
megjelölt bankszámlára történő utalással teljesíthető. A támogatás előleggel csökkentett
összegének folyósítására a támogatott részelszámolását követő 15 napon belül kerül sor.
A támogatásként kapott összeg felhasználásáról a megvalósulást követő 15 napon belül,
de legkésőbb 2019. december 31-ig számlákkal igazoltan kell elszámolni.
A nyertes pályázó köteles feltüntetni, illetve megjeleníteni azt, hogy tevékenysége,
programja, alkotása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai
Bizottságának támogatásával jött létre.
Nem nyújthatnak be pályázatot
a) az önkormányzat költségvetésében nevesített, támogatott jogi és természetes
személyek és az önkormányzati intézmények, valamint az intézmények alapítványai,
továbbá aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy
döntéshozó,

b) kizárt közjogi tisztségviselő (tartalmát a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 2. § d) pontja határozza meg),
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) olyan alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, 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,
e) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, amely a pályázat kiírását
megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal, vagy amely a pályázat kiírását megelőző öt
évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi
önkormányzati választáson,
f) akinek a részvételből való kizárás tényét a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 13. § alapján honlapon közzétették,
g) aki korábbi támogatásával nem számolt el,
h) korábbi években kötelezettségét súlyosan megszegte, a támogatást nem a kapott
célra használta fel,
i) politikai pártok, illetve politikai tevékenységet folytató (választáson jelöltet állító)
szervezetek.
j) azon alapítványok, melyek pályázati céljukkal a Paks Város Önkormányzata által
fenntartott intézmények működését, tevékenységét segítik.
k) akiknek köztartozása van.
Hiánypótlás:
A pályázatok feldolgozása során észlelt hiányosság esetén a Paksi Polgármesteri Hivatal
írásban hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. A hiánypótlásnak a bizottsági döntés napján
12.00 óráig be kell érkeznie a Paksi Polgármesteri Hivatalba.
Döntés:
A pályázatok elbírálása átruházott hatáskörben, a költségvetési rendeletben foglaltaknak
megfelelően a beadási határidőt követő első bizottsági ülésen történik. Alapítványok,
közalapítványok esetében a bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. Ezt
követően a pályázók a döntésről írásos értesítést kapnak, majd a nyertes pályázókkal
Paks Város Önkormányzata támogatási szerződést köt.
A pályázatok nyilvánossága:
A pályázatot kiíró bizottság valamennyi pályázó nevét, a pályázatban szereplő
tevékenységet és a pályázó által kért összeget nyilvánosságra hozza.

Fogalmak magyarázata:
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
2. § (1) E törvény alkalmazásában
a) támogatási döntés: az 1. § (1) bekezdés szerinti támogatásban részesülő személy,
valamint az e személy részére juttatandó konkrét támogatási összeg meghatározása;
b) döntés-előkészítésben közreműködő: az a természetes személy, aki
ba) munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz
a pályázati kiírás vagy a támogatási döntés előkészítésében,
bb) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési
joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület tagja;
c) döntéshozó: az a természetes személy, aki
ca) feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az
erre jogosult szerv vezetője vagy testület tagja,
cb) 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;
d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a
szakállamtitkár, a regionális fejlesztési tanács elnöke, a fejlesztéspolitikai ügyekben
feladatkörrel rendelkező központi hivatal vezetője, a regionális fejlesztési tanács által
törvény előírása alapján létrehozott társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága
tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető
tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;
e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által
választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az
európai parlamenti képviselő, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a
főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat
képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá
nem tartozó - vezetője és helyettesei, a regionális fejlesztési tanács tagja;
f) közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) által meghatározott közeli hozzátartozó;
g) vezető tisztségviselő: a gazdasági társaságokról szóló törvény által meghatározott
vezető tisztségviselő.
(2) E törvény pályázatokra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni a nem
pályázati úton odaítélt támogatásokra is azzal, hogy ahol e törvény
a) pályázatot említ, ott a támogatás odaítélésére irányuló kérelmet,
b) pályázati eljárást említ, ott a támogatási döntés előkészítésének és meghozatalának
folyamatát
kell érteni.
(3) A nem pályázati úton odaítélt támogatásból nem részesülhet az, aki - ha a
támogatási döntést pályázati eljárásban hoznák - a pályázati eljárásban nem vehetne részt
pályázóként.
(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági
társaságnak minősül
a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a
nyilvánosan működő részvénytársaságot),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan
működő részvénytársaságot).

(5) Az (1) bekezdés d)-e) pontját nem kell alkalmazni arra, aki tisztségét nem a Magyar
Köztársaság joghatósága alapján kibocsátott jogszabályban meghatározott eljárásban
nyerte el.
(6) Nem minősül az (1) bekezdés b) pontja szerinti közreműködésnek, ha a természetes
személy
a) a pályázat kiírásáról döntést hozó szerv vagy személy, illetve
b) a pályázat kiírásáról döntést hozó szerv vagy személy számára a pályázati kiírás
tekintetében utasítási joggal rendelkező szerv vagy személy
felkérésére kizárólag a pályázat kiírásáról hozott döntés meghozatala előtt, a pályázati
rendszer céljait és elveit meghatározó előzetes konzultáción vesz részt.
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
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,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel
rendelkező azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött
vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított
országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon
közzétették.
(2) Az (1) bekezdés e) pontját nem kell alkalmazni a regionális fejlesztési tanács által
törvény előírása alapján létrehozott társaságra, ha a támogatás célja a fejlesztési
támogatások elosztása intézményrendszere működésének támogatása, továbbá olyan
támogatás, amelynek előkészítésében, lebonyolításában a társaság nem vesz részt,
illetve a támogatással kapcsolatos döntésre befolyással nem rendelkezik.
(3) A Nemzeti Civil Alapprogram tanácsa és kollégiumai által elbírált pályázatok
tekintetében az (1) bekezdés e) pontja nem akadálya annak, hogy olyan társadalmi
szervezet, alapítvány, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti
egysége pályázzon, amelyben a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő
vagy döntéshozó személy, vagy ennek közeli hozzátartozója vezető tisztségviselő, az
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet
ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti pályázatról a döntést a Nemzeti Civil Alapprogram
kollégiuma hozná, a Tanács elnöke a pályázat elbírálására olyan kollégiumot jelöl ki,
amely tekintetében nem áll fenn az (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró ok.
(5) Az (1) bekezdés e) pontja alkalmazásában nem minősül alapítványnak a külön
törvény alapján létrehozott, a párt működését segítő tudományos, ismeretterjesztő,
kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítvány.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) 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,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat
benyújtásával egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a
támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül
kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem
részesülhet.
9. § Nem vehet részt döntéshozóként vagy döntés-előkészítésben közreműködőként
az, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója a pályázóval munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁGA
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZAT
Pályázati adatlap

1. A pályázó szervezet adatai:
Neve:

_____________________________________________

Címe:

_____________________________________________

Bankszámlaszáma:

_____________________________________________

Adószáma:

_____________________________________________

Működési formája: (a megfelelő aláhúzandó)
alapítvány

–

közalapítvány

–

egyesület

–

társadalmi

szervezet
A bejegyzés éve, az okirat száma:___________________________________________
Az értesítéseket az alábbi címre kérjük: (képviselő)
Név:
_____________________________________________
Cím:

_____________________________________________

A képviselő telefonszáma:

_____________________________________________

2. A pályázat adatai: (kérjük, itt csak röviden írja le, bővebben külön lapon fogalmazhatja
meg)
A pályázat rövid leírása: ___________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
A pályázat megvalósításának tervezett ideje:______________________________
Az elszámolás tervezett időpontja:

__________________________________

A megvalósításhoz szükséges teljes költség:________________________________
Meglévő saját erő és egyéb forrás:

__________________________________ Ft

A bizottságtól kért támogatás:

__________________________________ Ft

Ft

3. Mellékelt dokumentumok: (a megfelelő aláhúzandó)
-

Pályázat részletes leírása

igen – nem

-

Pályázat részletes költségvetése

igen – nem

-

Kivonat a törvényszéki nyilvántartás

igen – nem

(_________________________________
adatairól
-

pályázathoz csatolva)

Nyilatkozat összeférhetetlenségről

igen – nem

(_________________________________
pályázathoz csatolva)
-

Közzétételi kérelem

igen – nem

(_________________________________
pályázathoz csatolva)
-

Nyilatkozat köztartozás mentességről

igen – nem

(_________________________________
pályázathoz csatolva)
-

Nyilatkozat a személyes adatok

igen – nem

(_________________________________
kezeléséről

pályázathoz csatolva)

Paks, 2019. ______________________
P.H.
______________________________

______________________________

pályázó szervezet cégszerű aláírása

pályázó aláírása

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A 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:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
– 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

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8.
§ (1) bekezdés szerinti érintettségéről
A 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:
________________________________________________________________________
___
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
aláhúzandó):

kívánt rész

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!)

Indoklás:
- Közeli hozzátartozóm pályázati 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):
2

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:

Aláírás/Cégszerű aláírás

3

NYILATKOZAT

Alulírott ………………………………………………………………….. nyilatkozom, hogy a
Humánpolitikai

Bizottság

pályázati

felhívására

a

……………………………………………………...
…………………………………………………………. által benyújtott pályázatban szereplő
személyes adatok pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárulok.

Paks, 2019. …………………

…………………………………………….
pályázó
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