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Szám:  8/2011
K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március
31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat a 2011. évi önkormányzati pályázatok kiírására

A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

109/2011.(III.31.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi civil
szervezetek, önkormányzati fenntartású intézmények, s a helyi lakosok
részére „KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGEINK MEGŐRZÉSE 2011”
címmel pályázatot hirdet. A pályázati felhívást és a pályázati adatlapot a
határozat mellékletével megegyező formában és tartalommal fogadja el. 

Határidő: a pályázati felhívás közzététele azonnal
Felelős: polgármester

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
     polgármester                        jegyző

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné

Melléklet csatolva.



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2011. évi költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg felhasználására
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

pályázatot hirdet
„Kulturális örökségek”

megőrzésének támogatására

1. A pályázat célja azon tevékenységek támogatása, amelyek Budakalász kulturális
értékeinek kutatását, összegyűjtését, kulturális hagyományok megőrzését, s
ápolását, és épített, tárgyi, szellemi emlékeinek védelmét szolgálják. Különös
tekintettel a fiatal nemzedék közreműködésére épülő kezdeményezésekre.

2. A pályázatokra rendelkezésre álló keretösszeg: 500.000 Ft.

3. A pályázók köre: a pályázaton azok a helyi civilek (fiatal és tapasztalt
szakemberek) és civil szervezetek, önkormányzati fenntartású közoktatási és
közművelődési intézmények, akik aktívan közreműködnek, és részt vállalnak a
pályázati kiírásban megfogalmazott célok megvalósításában.
Ezúton hívjuk fel a pályázók figyelmét a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseire:
„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 a társadalmi szervezet, egyház 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.”



(…)

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.

4. A pályázónak önrésszel nem kell rendelkeznie.

5. A támogatás felhasználásnak időtartama: 2011. naptári év.

6. A pályázatokat EGY példányban a Polgármesteri Hivatalban igényelhető
adatlapon, a szükséges mellékletekkel együtt 2011. április 29. 11.00 óráig kell a
Hivatal iktatójába leadni, illetve legkésőbb ezen a napon postai úton beküldeni.

7. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt pályázatra
benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell a pontos és konkrét megvalósítandó
célokat, annak teljes költségvetési tervét, a résztvevők körét, a megvalósítás
ütemtervét.

8. A pályázati kérelemhez kötelező mellékletként csatolni kell:
a.) szervezet esetén a hatályos alapító okiratának szervezet képviselője által

hitelesített másolatát
b.) szervezet esetén a bírósági bejegyzéséről szóló kivonatának másolatát (3

hónapnál nem régebbi),
c.) a mellékelt nyilatkozatot a szervezet képviselője által cégszerűen aláírva
d.) érintettség esetén, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló

2007. évi CLXXXI. törvényhez kapcsolódó közzétételi kérelmet

9. A határidőn túl érkezett, hiányos, formailag hibás, valótlan adatokat
tartalmazó pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. Hiánypótlásra a
pályázót nem szólítjuk fel!

10.A pályázatok elbírálására 2011. május 25-ig, a támogatási szerződések
aláírására 2011. június 20-ig kerül sor.



11.A pályázaton nyert összeg a támogatásban részesült által megadott pénzintézetnél
nyilvántartott és vezetett számlaszámra folyósításra kerül.

12. Pályázati csomag (pályázati kiírás, pályázati adatlap, nyilatkozat, közzétételi
kérelem, elszámoló lap A-B) térítésmentesen igényelhető a Polgármesteri Hivatal
(Budakalász, Petőfi tér 1.) ügyfélszolgálatánál, valamint letölthetők a
www.budakalasz.hu honlapról.

13.Elszámolni a pályázati támogatásként kapott összeggel legkésőbb 2012. január
31-ig a kiadott elszámoló (A és B) lapon kell. Az elszámolásnak tartalmaznia
kell:

a) a számlák összegzését a pályázati elszámoló lapon (A),
b) szöveges beszámolót (B) a támogatott cél megvalósításáról, a pályázati összeg

felhasználásáról,
c) a pályázó által hitelesített számlamásolatokat, a számlákon a támogatás

jogcímének, és a támogatást felhasználó célcsoportnak, célfeladatnak a pontos
megjelölésével,

d) program, rendezvény esetén az arról készült fotódokumentációt elektronikus
adathordozón (cd/dvd)

e) kiadványkészítés esetén az elkészült kiadvány 2 példányát
f) tábor program esetén a résztvevők aláírásával ellátott jelenléti ívet (kiskorú

résztvevő esetén szülői igazoló aláírás is szükséges)

14.A pályázattal kapcsolatos információ a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási
időben vagy telefonon a 06-26/343-363/133. melléken Benkó Attila
kommunikációs és közművelődési referenstől kérhető

Budakalász, 2011. április 1.

Rogán László
polgármester

        Budakalász Város Önkormányzata



Budakalász Város      
Polgármesteri Hivatal

     Iktatószám: (Polgármesteri Hivatal tölti ki)
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0

1

„Kulturális örökségek” megőrzésének támogatása

PÁLYÁZATI ADATLAP

Budakalász kulturális értékeinek kutatását, összegyűjtését, kulturális hagyományok megőrzését, s ápolását, és épített, tárgyi, szellemi emlékeinek védelmét
szolgálják. Különös tekintettel a fiatal nemzedék közreműködésére épülő kezdeményezésekre.

1. Pályázó adatai
Pályázó intézmény, szervezet / személy neve: Címe:

Telefon:
e-mail:

Pályázó intézmény, szervezet vezetője: Címe:
Telefon:
e-mail:

A pályázatért felelős neve: Címe:
Telefon:
e-mail:

2. A pályázaton igényelt támogatás
A megvalósítás teljes összege: Igényelt támogatás összege:

Igényel-e más pályázaton támogatást? *
                              igen                            nem

Kapott-e támogatást máshonnan? *
                             igen                           nem



A kérelem teljes leírása, indoklása (a projekt megvalósításának szakmai és pénzügyi ütemezésével)

A megvalósítandó cél teljes költségvetése:
1. Más pályázati forrás:
    Egyéb bevétel (pl.: támogatás):
2. Pályázott összeg:
3. Összesen (1+2):

Az igényelt támogatás felhasználásának részletes költségvetése:

Kitöltési útmutató
1. Az adatlap minden celláját nyomtatott betűvel, olvashatóan töltse ki. Minden kért

adatot adjon meg!
2. * -gal jelölt kérdésre aláhúzással válaszoljon
3. A megvalósítás és a pályázott összeg felhasználásának költségvetését részletesen írja

le.
4. A mellékleteket aláírva, lepecsételve kérjük beadni.
5. Mellékletek nélkül a pályázatot nem áll módunkban elfogadni. Hiánypótlásra az

elbírálás gyors lebonyolítása érdekében nincs lehetőség.



6. A pályázati adatlapot az intézmény, szervezet vezetője és a pályázatért felelős személy
hitelesíti aláírásával.

7. Pályázatot csak a Budakalász Város Polgármesteri Hivatal által kiadott adatlapon lehet
benyújtani! Az adatlap fénymásolható, de elektronikusan át nem formázható!

Kötelező mellékletek:
 a szervezet alapító okiratának hiteles másolatát,
 a kérelmező szervezet cégbírósági bejegyzésének másolatát (3 hónapnál nem régebbi),
 a pályázó hivatalos nyilatkozata arról, hogy nincs köztartozása (NAV, közüzemi ..stb.)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.

Budakalász, 2011. ……….hó…….nap

.…..………………………………
intézmény, szervezet vezetőjének aláírása

p.h.
……………………………………

kapcsolattartó, pályázatért felelős
aláírás



NYILATKOZAT

Alulírott pályázó
a) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok

teljeskörűek, hitelesek és megfelelnek a valóságnak;
b) hozzájárulok ahhoz, hogy a Támogató a pályázatban foglalt adatokat a hatályos

jogszabályoknak megfelelően kezelje és internetes honlapján közzétegye;
c) tudomásul veszem, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet

114. § (1) e) pontja alapján nem köthető támogatási szerződés azzal, akinek
esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van;

d) kijelentem, hogy a pályázó szervezettel szemben nem áll fenn kizárás
e) tudomásul veszem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése
alapján nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban:
1. olyan alapítvány, társadalmi szervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel

rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben a kizárt közjogi tisztségviselő az
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi
szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja;

2.  az a társadalmi szervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
a. amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást

kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban:
párt),

b. amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított
országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.

3. akinek a részvételből való kizártságának tényét a Knyt. 13. § alapján, az ott
megjelölt honlapon közzétették.

Kijelentem, hogy a fent idézett kizáró tényezők esetemben nem állnak fenn.

f) kijelentem továbbá, hogy Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség
személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben

�  nem áll fenn      fennáll

Az érintettség akkor áll fenn, ha a pályázó
1. a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy

döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban
áll,

2. nem kizárt közjogi tisztségviselő, 
3. az 1.-2. pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
4. olyan alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy

szakszervezet, amelyben az 1.-3. pont alá tartozó személy az
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,



tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy
képviseleti szervének tagja.

Amennyiben „fennáll”, úgy a pályázat benyújtásával egyidejűleg e körülmény
közzétételét kezdeményeztem. A közzétételi kérelem (amely nyomtatvány letölthető a
www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról is) egy eredeti példányát pályázatomhoz
csatoltam.

Kelt: Budakalász, 2011. ……………….. hónap … nap

______________________________
pályázó aláírása

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/


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 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!)

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
 vezető tisztségviselője
 az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
 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

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: Budakalász, 2011. ……………….. hónap … nap
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„KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGEINK MEGŐRZÉSE” PÁLYÁZAT 2011.

A.) ELSZÁMOLÓ LAP (fénymásolható)

a 2011. évben folyósított önkormányzati pályázati támogatás felhasználásáról

Támogatott intézmény, szervezet neve:…………………………………… Vezetőjének neve:  ………………………………………..

Pályázatért felelős neve:   ………………………………………………...  Támogatás  összege:………………………………………

A megvalósítás után elszámolandó összeg összesen:…………………………….           Maradvány összege:………………….……………

A támogatás felhasználására vonatkozó
bizonylatok A bizonylatot

kiállító (szállító)
neve

A támogatás felhasználásának jogcíme és
tartalma (szerződés szerint)

Összege
Ftsorszáma

(időrendben)
száma  (pénztár,
bank, számla)

kiállításának
dátuma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
összesen

Kötelező mellékletek: hiteles számlamásolatok

Budakalász, …………….hó………..nap
cégszerű aláírás

p.h.
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B.) TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ
(fénymásolható)

Budakalász Város Képviselő-testülete által nyújtott „Kulturális örökségeink
megőrzése” pályázat 2011. támogatás felhasználásának leírása:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………



(A beszámolóban részletezze, hogy kire, mire, mikor, hogyan, miért, milyen
felosztásban került felhasználására a támogatás, továbbá állítsa össze a megvalósított
cél, program teljes költségvetését is.)

Budakalász,  ………hó……..nap

………………………………………  p.h.  
………………………………

támogatott intézmény, szervezet  vezetője    pályázatért felelős
ikt.szám: ……./2011.

Támogatási megállapodás

amely létrejött egyrészről Budakalász Város Önkormányzat (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.)
képviselője Rogán László polgármester, 
másrészről …………….…………………………… (2011 Budakalász………………………………)

képviseletében …………………………… pályázó között az alulírott helyen és napon az alábbi

feltételekkel:

1. Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága által a település kulturális
értékeinek megőrzésére kiírt pályázatra a pályázó által benyújtott és ………..ikt.számon nyilvántartásba
vett kérelemben foglaltak szerint a 2011. évben megvalósítandó feladatok:
………………………………………………… költségtámogatására a …../2011.(……) sz. OKSB
határozat alapján a 2011. évi „Kulturális örökségek megőrzése” pályázati keretből ………………..Ft,
azaz ………………….. forint összegű támogatást folyósít.

2. Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala az 1. pontban meghatározott összegű
támogatást a pályázó által megadott pénzintézetnél nyilvántartott és vezetett számlaszámra utalja a
támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül.

3. A támogatást kizárólag az 1. pontban meghatározott cél megvalósítására használhatja fel a pályázó,
a pályázatban és a jelen szerződésben foglaltak szerint.

4. A megvalósítás elszámolásának határideje: legkésőbb 2012. január 31. Amennyiben az 1. pontban
foglalt célt nem tudja teljesíteni, a pályázó köteles Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalát a program meghiúsulásának tényét követő 15 napon belül értesíteni, továbbá az arra felvett
támogatási összeget visszafizetni.

5. A pályázó szerződésszegése – különösen a támogatás összegének a pályázatban foglaltaktól eltérő
felhasználása – esetén Budakalász Város Önkormányzat képviselője jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani, amely pályázó által nyert összeg azonnali visszafizetését vonja maga után.

6. A pénzügyi elszámolást a jelen szerződés mellékletét képező elszámoló („A”) lapon kell teljesíteni,
csatolva a pályázó aláírásával hitelesített számlák másolatait. A számlákon a támogatás jogcímének és a
támogatást felhasználó célcsoport, célfeladat pontos megjelölésével.



7. A támogatás felhasználásáról, támogatott célok megvalósulásáról, annak eredményéről rövid szöveges
beszámolót (elszámoló „B” lapon) kell mellékelni.

8. A Felek esetleges jogvitájára a Ptk. vonatkozó előírásai az irányadók.

9. Jelen megállapodást a Felek mint akaratukkal egyezőt jóváhagyólag aláírják.

Budakalász, 2011. …hó…..nap

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

 Támogató         Támogatott
Rogán László      
…………………………………..
polgármester             intézmény, szervezet
vezető

A szerződést készítette és szerkesztette: Villám Zsuzsanna osztályvezető

A szerződés jogi szempontból megfelelő: Dr. Papp Judit irodavezető

A költségvetési keret rendelkezésre áll:  Balsai Judit pénzügyi osztályvezető

A szerződés a közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozik, a szerződést ellenjegyzem:

Nagy Zsolt aljegyző

A szerződés készült 5 példányban.


