A pályázat azonosítószáma:
……………/20….1

Támogatási kérelem
a Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítványhoz
1.

A pályázat adatai:

A pályázat tárgya:

Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion fenntartása és
üzemeltetése

A kért támogatás összege:
A kért támogatás formája:
Folyamatos támogatás
ütemezése:
A pályázat tárgyának
megjelölése:
2.

A pályázó adatai:

A pályázó neve:
A pályázó székhelye/lakóhelye:
A pályázó nyilvántartási száma:
A pályázó adószáma:
A pályázó képviselőjének neve és
tisztsége:
Témafelelős neve és tisztsége:
A pályázó telefon- és telefax száma:
A pályázó e-mail címe:
A pályázó bankszámláját vezető
pénzintézet neve és számlaszáma2:
3. A pályázati cél – költségvetést is tartalmazó – részletes leírása a támogatási kérelem
mellékletét képezi.

A vastag vonallal keretezett rovatokat a Alapítvány tölti ki!
A pályázat azonosítószáma: a pályázat érkezésének sorszáma törve az évszámmal (pl. 1/2009, 2/2009, stb.).
2 A megítélt támogatás kifizetése erre a bankszámlára való átutalással történik.
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4.

A pályázat pénzügyi adatai:

A pályázati cél költségei:
- anyagok, áruk, eszközök:
- vállalkozási/megbízási díj:
- bérjellegű költségek:
- szellemi tulajdon:
- egyéb költségek:
Költség összesen:
(* A táblázat sorai bővíthetőek)

A pályázati cél forrásai:
- eddigi ráfordítások:
- további saját erő:
- a jelen pályázattal igényelt
támogatás:
- más pályázati forrás (a forrás
megjelölésével):
- egyéb forrás (hitel, kölcsön
stb., a forma megjelölésével)
Források összesen:
(* A táblázat sorai bővíthetőek)

5.

A pályázati cél megvalósítása:
- kezdete:
- befejezése:

6.

A pályázó a jelen támogatási kérelem aláírásával kötelezettséget vállal, hogy:

a)

a Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány által nyújtott támogatás kizárólag a
jelen pályázatban meghatározott célra és formában kerül felhasználásra;
az Alapítványt, mint támogatót a pályázat segítségével megvalósított beruházáson,
rendezvényen, illetve az ezekről szóló beszámolókban és tájékoztatókban megfelelő
módon feltünteti;

b)
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c)
d)
e)
f)

az Alapítvány által nyújtott támogatás felhasználásától számított 1 hónapon belül hitelt
érdemlően igazolja a támogatott céloknak megfelelő felhasználást és átadja a 7.c) pont
szerinti bizonylato(ka)t az Alapítvány részére;
az Alapítvány kuratóriumának felhívására a felhívásban megjelölt, a jelen pályázattal
kapcsolatos hiányosságokat pótolja;
az Alapítvány kuratóriumának 7.f) pont szerinti felszólítására a felszólításban megjelölt
hiányosságokat pótolja;
az Alapítvány kuratóriumának 7.g) pont szerinti felszólítására a támogatás teljes vagy
részösszegét kamatokkal együtt visszafizeti a Alapítvány részére.

7.

A pályázó a jelen támogatási kérelem aláírásával tudomásul veszi, hogy:

a)

a pályázat tárgya kizárólag Dorog Város Önkormányzatának tulajdonában levő
Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion működtetésével, fejlesztésével felmerülő költségek
finanszírozása lehet;
amennyiben az Alapítvány kuratóriumának 6.e) pont szerint hiánypótlási felhívásának
nem vagy hiányosan tesz eleget, a Alapítvány a jelen pályázatot visszavontnak tekinti;
a pályázat tárgyát képező eszköz(ök)ről, illetve szolgáltatás(ok)ról kiállított, a számviteli
törvény rendelkezéseinek megfelelő számlában a vevőként/megrendelőként kizárólag a
Pályázó szerepelhet;
az Alapítvány kuratóriumának bármely tagja, illetve a kuratórium által meghatalmazott
szakértő mindenféle előzetes bejelentés nélkül jogosult a támogatás céljának megfelelő
felhasználást a felhasználás helyszínén ellenőrizni;
az Alapítvány kuratóriumának bármely tagja, illetve a kuratórium által meghatalmazott
szakértő jogosult a számlák és számviteli bizonylatok ellenőrzésével a támogatás pályázó
általi felhasználásának folyamatos ellenőrzésére;
amennyiben az ellenőrzés során az Alapítvány kuratóriumi tagjai vagy a szakértő bármilyen, a jogszabályok, illetve a támogatást jóváhagyó kuratóriumi határozat nem megfelelő betartásából eredő hiányosságokat tapasztal, a kuratórium írásban, megfelelő
határidő tűzésével felszólítja a támogatottat, hogy a hiányokat pótolja;
amennyiben a Alapítvány kuratóriumának f) pont szerinti felszólításának határidőben
nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a kuratórium írásban, megfelelő határidő
tűzésével felszólíthatja a támogatás teljes vagy részösszegének kamatokkal együtt
történő visszafizetésére;
ha a támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat szándékosan vagy súlyosan megsérti, a Alapítvány kuratóriuma jogosult a pályázót a további pályázatok benyújtásnak
lehetőségéből legfeljebb öt évre kizárni.

b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

8.
A pályázó kijelenti, hogy a pályázati kiírás feltételeit ismeri és magára nézve kötelezőnek
ismeri el.
Kelt: Dorog, 2017. október

……………………………………
a pályázó cégszerű aláírása
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