
Az államháztartás körén kívülre juttatott támogatások benyújtásának,elbírálásának,folyósításának,elszámolásának és ezek nyilvánossága biztosításának szabályzata 2.sz.melléklete  
 

 
 
 
 
 
 

 
Tura Város Önkormányzata 
2194 Tura, Petőfi S. tér 1. 

Tel: 28/581-020; Fax.: 28/581-027 
E-mail: info@tura.hu; url: www.tura.hu  

  

    (iktatóbélyegző helye)  
 

PÁLYÁZATI ADATLAP  
Tura Város Önkormányzattól igényelt támogatásokhoz  

A pályázati kiírás címe, azonosítója: …............................................. Tura ................... 
A pályázat címe (a rövid, kifejező, egyedi szókapcsolat utaljon a támogatandó célra, feladatra, szervezetre, stb.)  

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

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI  
 

1.1 Neve: …………………………………….………………………………………………………........  
  
1.2 Székhelye:………………………………….….….......................................................város/község  
 
.……………………………………………….. út/utca/tér/.........................…házszám……...emelet/ajtó  
 
1.3 Levelezési címe:………………………………….….…..............................................város/község  

.……………………………………………….. út/utca/tér/.........................…házszám……...emelet/ajtó  

  
1.4 Támogatási szerződés aláírására jogosult személy neve, beosztása:  
 
…....................................................................................................…............................................  
 
1.5 Kapcsolattartó személy neve, beosztása: ….......................................................................  
 
1.6 Telefonszáma: vonalas:……………………….............mobil:...................................................  
 
1.7 Faxszáma: …..........……………………...... e-mail címe: ……………………………...............  

1.8 Adószáma:  -  -  
 

1.9 Bankszámlaszáma:  -  -  
 
2. A MEGVALÓSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK  
2.1 Az elnyert támogatás felhasználásának célja, részletes költségvetési terv (a projekt rövid leírása) 

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

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

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

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



Az államháztartás körén kívülre juttatott támogatások benyújtásának,elbírálásának,folyósításának,elszámolásának és ezek nyilvánossága biztosításának szabályzata 1.sz.melléklete   
 
2.2 Megvalósítás helye, ideje: ………………………………………………………………….....…..........  

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

 
3. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK (az itt kért számadatok a támogatandó 
elképzelés pénzügyi életképességét, helyeselhető több lábon állásának tényét támasztják alá)  

3.1 A megvalósítás teljes költségigénye (Bruttó):   ……………………………. Ft 

3.2 Megvalósításhoz meglévő saját forrás összege.  ……………………………. Ft 

3.3 Más forrásból rendelkezésre álló összeg:. 

Forrás megnevezése: …………………………………………………………………………...  

3.4 Hitel:        ……………………………. Ft  

3.5 Egyéb önkormányzati (turai) hozzájárulás:   ……………………………. Ft 

3.6 Egyéb forrás:       ……………………………..Ft  

Forrás megnevezése: …………………………………………………………………………...  

3.7 Jelen pályázattal igényelt támogatási összeg:   ……………………………. Ft  

3.8 Az igényelt támogatás összegének, felhasználásának részletezése   

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

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

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

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

3.9 Egyéb, az ügyre vonatkozó fontos közölnivaló  
…..........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
Kijelentem, hogy Tura Város Önkormányzata vagy bármely szervezete, intézménye felé sem adó, 
sem díj, sem egyéb jogcímű lejárt esedékességű tartozásom nincs.  

 
Kelt: ………………………, 200.... ……………hó……..nap  
 

 
 

……………………………………. 
a pályázó (cégszerű) aláírása, bélyegző 

 
Mellékletek:  
1. a 2007. évi CLXXXI. tv. által előírt „Nyilatkozat” (minden esetben!)  

2. a 2007. évi CLXXXI. tv. által előírt „Közzétételi kérelem” (ha nem kell csatolnia, a szöveg 

áthúzandó)  

3. Részletes projektleírás, pénzügyi, műszaki, rendezvény, média, ….........................., stb. terv 

4. …..................................................................................................... (egyéb melléklet)  

5. …..................................................................................................... (egyéb melléklet)  

 

A támogatást egyösszegben _ vagy egyenlő összegű havi bontásban _  kérem.   

Tudomásul veszem, hogy az igényelt támogatási összeg a támogató Önkormányzat részéről 
csökkentett összegben is megítélhető.
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