A beérkezés időpontja:_________________
Beérkezési iktatószám:

PÁLYÁZATI ADATLAP
ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL
…….. ÉVBEN KIÍRT

……………………………………………………..……………….
PÁLYÁZATHOZ
A pályázat benyújtásának határideje:

( Benyújtandó: 2 példányban- egy eredeti, egy másolat- mellékleteivel együtt)
1. Pályázat neve: .............................................................................................................
2. A pályázó hivatalos megnevezése:

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

...................................................................................................................................
3. A pályázó székhelye:
pontos
címe:

1. 2. 3. 4.

település:

utca, házszám:

4. A pályázó levelezési címe:
pontos
címe:

5. 6. 7. 8.

település:

utca, házszám:

5. A pályázó adószáma:

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

6. A pályázó szervezet bírósági nyilvántartásba vételi száma: ...................................
.................................................................................................................................
7. A pályázó szervezet képviselőjének (nyilatkozattételre jogosult) neve: ................
.................................................................................................................................

8. A pályázó szervezet képviselőjének (nyilatkozattételre jogosult) elérhetősége (címe,
telefonszáma, e-mail címe):
pontos
címe:

9. 10. 11. 12. település:

utca, házszám:
e-mail cím:

9. A pályázati program szervezőjének a neve (amennyiben nem azonos a szervezet
képviselőjével/ nyilatkozattételre jogosulttal):
.................................................................................................................................
10. A pályázati program szervezőjének elérhetősége (amennyiben nem azonos a
szervezet képviselőjével/ nyilatkozattételre jogosulttal):
pontos
címe:

1. 2. 3. 4.

település:

utca, házszám:
e-mail cím:

11. A pályázó által választott fizetési mód:
(Csak azon szervezetek választhatják a készpénzfizetést, amelyek nem rendelkeznek
bankszámlaszámmal. Amennyiben több pályázó pályázik ugyanarra a pályázatra, csak
annak a pályázónak bankszámlaszámát kell beírni, aki felveszi a megállapított támogatási
összeget, és elszámol azzal.)
Banki átutalás:
A pályázó számlavezető bankjának megnevezése: ...................................................
számlaszáma:

- 15.16.17.18.19.20.21.22.23.
- 24.25.26.27.28.29.30.
5. 6. 7. 8. 9. 10.11.12.13.14.

Készpénzkifizetés:
A pályázó nevében a pénz felvételére, szerződés aláírására jogosult:
neve: ..............................................................................................................................
címe: ..............................................................................................................................
12. Az igényelt támogatás célja: .....................................................................................
.................................................................................................................................
13. A pályázat létszámadatai:
Érintettek száma:
fő

14. A pályázati téma egyszerűsített költségvetése:
1. saját forrás:

Ft

2. további fenntartói támogatás:

Ft

3. megpályázott összeg:

Ft

összesen:

Ft

A táblázat 2. pontját csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a képviselő-testülettől, az önkormányzat
más bizottságától, egyéb önkormányzati forrásból, vagy egyéb forrásból is kapott a célra támogatást,
függetlenül attól, hogy pályázati úton, vagy sem. Amennyiben benyújtotta igényét, de azt a képviselő-testület
vagy az illetékes bizottság még nem bírálta el, a megigényelt összeget kell feltüntetni, illetve az „igényelt”
kifejezést.

15. Záró aláírás:
Kelt ................................…………......., 20….. .............................. hó ...... napján

P.H.
______________________________
a pályázat írója

_________________________________
a pályázó képviselője

A pályázat részletes tartalmi leírása
1. A pályázat címe, tartalma röviden: ...........................................................................
.................................................................................................................................
2. A program megvalósításának helyszíne: ....................................................................
.................................................................................................................................
3. A program megvalósításának ideje: ...........................................................................
.................................................................................................................................
4. A résztvevők várható létszáma: ...............................................................................fő
5. A program hatósugara (kérjük a megfelelő részt aláhúzni):
városi

térségi

fővárosi

regionális

országos

határon túli

6. A program rövid tartalmi bemutatása:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
7. Egyéb megjegyzés:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Kelt ................................…………......., 20….. .............................. hó ...... napján

P.H.
______________________________
a pályázat írója

_________________________________
a pályázó képviselője

1.b. sz. melléklet

Kelt ................................…………......., 20….. .............................. hó ...... napján

P.H.
______________________________
a pályázat írója

_________________________________
a pályázó képviselője

1.c. sz. melléklet

Kelt.: …………,20…. ………… hó ……….. nap

PH.
aláírás

*A fekete kihúzás jelzi, hogy az adott dokumentum benyújtása a pályázat érvényességének feltétele, hiányában a
pályázat érvénytelen. Hiánya nem indokolható!

