
Budakalászért Közalapítvány 2017. pályázata - ADATLAP 
 

*a kapcsolattartás céljából kötelező megadni                         

 
 

ÉRKEZETT: IKT.SZÁM: 

 

1. A pályázó adatai 

Neve:  

Címe: 

Működési területe: 

Telefon: 

*E-mail: 

2. Kapcsolattartó személy* 

Neve:  

Címe: 

*Telefon: 

*E-mail: 

3. Pályázó (nem a kapcsolattartó!) bankszámláját kezelő pénzintézet neve: 

 

A bankszámla száma: 

 

4. A pályázat célja :  

 

5. A pályázat teljes és részletes tartalmi leírását kérjük külön mellékelni (1.sz.melléklet)! 

 

 

6. A pályázat megvalósításának időtartama: 

Kezdete: 

Befejezése: 

 

7. A megvalósítás teljes összege:                            Ft 

 

a) Jelen pályázattal igényelt támogatás összege:    Ft 

 

b) a megvalósításhoz meglévő saját forrás összege:   Ft 

 (20% önrész összegéről szóló banki igazolás 4.sz.melléklet) 

 

c) Más forrás(ok)ból származó összeg:     Ft 

 

8. A program teljes és részletes költségvetését kérjük külön mellékelni (2. sz. melléklet)! 
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9. Kötelező mellékletek: valamennyi oldalát aláírva és bélyegzővel ellátva kell csatolni! 

- A pályázat részletes tartalmi leírása  (1.sz. melléklet) 

- A program részletes költségvetésének leírása  (2.sz.melléklet) 

- A pályázó szervezet hat hónapnál nem régebbi cégkivonata, intézmény esetében 

alapító okirata (3.sz.melléklet) 

- Banki igazolás az önrész összegéről (4.sz.melléklet) 

 

10. Érvénytelennek minősül a hiányosan kitöltött, vagy bármelyik melléklet nélkül, hiányosan 

benyújtott pályázat, amelyet nem áll módunkban elbírálni. Hiánypótlásra nincs lehetőség! 

 

 

11. Záradék 

 

A pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen pályázatban 

szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, valamint, hogy a csőd-, felszámolási-, 

végelszámolási-, büntetőjogi eljárás alatt nem áll és a Budakalászért Közalapítvánnyal 

szemben lejárt esedékességű elszámolási kötelezettsége és egyéb tartozása nincs. 

 

A pályázó tudomásul veszi, hogy köteles a pályázati program befejezéséig az 

adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul a pályáztatóval közölni és 

írásban benyújtani. A megítélt támogatás folyósításának feltétele a Közalapítvánnyal 

megkötött támogatási megállapodás aláírása.  

 

A pályázó tudomásul veszi és magára nézve kötelező érvényűnek tartja a pályázati 

feltételek teljesítését és a határidők betartását. Vállalja, hogy a pályázati eljárás során 

és a pályázati program ideje alatt a pályázati cél sikeres megvalósításában 

együttműködik a pályázat kiírójával. 

 

 

 

Budakalász, …………………………….. 

 

 

ph.  …………………………………………………………………….. 

                             Pályázó (cégszerű) aláírása 

 

 


