
PÁLYÁZATI ADATLAP
A HATVANI EGYHÁZKÖZSÉGEK EGYHÁZI KERETBŐ TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁSÁHOZ

    
1.A pályázat címe:
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................................

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

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

2.A pályázó egyházközség vagy egyházközségen belül működő közösségi csoport 
pályázó neve:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

3. A pályázó elérhetőségei:
Település:
Irányítószám:
Utca, házszám:
Telefon:
E-mail:

4. A pályázó értesítési címe: (a hivatal ide küldi az értesítéseket, szerződéseket)
Település:
Irányítószám:
Utca, házszám:
Telefon:
E-mail:

5. A pályázó szervezeti-működési formája (a megfelelőt kérjük aláhúzni):
a) egyházközség    b)  egyházközségben működő közösségi csoport  c) egyéb

6. Az egyházközséget magába foglaló 
egyház megnevezése …………………………………………………………

7. A pályázó törvényes képviselőjének neve, telefonszáma:
Képviselő neve:
Telefon:
E-mail:

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal tölti 
ki!
A pályázó a rendelet szerint a kiírásnak:
O megfelel          O nem felel meg
A pályázat a pályázati kiírásnak:
O megfelel           O nem felel meg

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal tölti ki!

A Pályázat kódszáma: …......./..............          Beérkezés ideje: …........ év…… hó…….nap



8. Egyházközségen belül működő közösségi csoport pályázó esetében az egyházközség 
elérhetőségei:
Egyházközség neve:
Település:
Irányítószám:
Utca, házszám:
Telefon:
E-mail:

9. A program/tevékenység megvalósításának várható ideje, ütemezése:
Kezdési időpont: ….......... év ………. hó ………. nap
Befejezési időpont: ….......... év ………. hó ………. nap
Megjegyzés: a program megvalósításának határideje legfeljebb tárgyév december 31. 

10. A program megvalósításának pénzügyi mutatói:
A megvalósításhoz szükséges teljes összeg (Ft) ……………………………….
A megvalósításhoz meglévő saját forrás 
összege (Ft)

……………………………….

A megvalósításhoz most kért támogatás 
összege (Ft)

……………………………….

11. A pályázó bankszámlájának adatai:

Számlavezető fiók 
neve, címe

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Bankszámla száma:

12. A pályázat kötelezően csatolandó mellékleteinek jegyzéke:
Az eddigi tevékenység részletes leírása az 
egyházközségen belül működő közösségi csoport 
esetén:

oldal

A tervezett program költségvetése: …. oldal
*Éves működés költségvetése …... oldal
Egyházközségen belül működő közösségi csoport 
esetén annak igazolása az egyházközség részéről, 
hogy a közösség vagy csoport több mint egy éve 
működik

oldal

A lelkiismereti  és vallásszabadság jogáról,  valamint 
az  egyházak,  vallásfelekezetek  és  vallási 
közösségek  jogállásáról  szóló  2011.  évi  CCVI. 
törvényben  meghatározott  bevett  egyházak  belső 
szabályzata  alapján  kiállított  igazolás  az 
egyházközség  létezéséről,  a  képviseletre  jogosult 
személyről.

oldal

Keltezés:                                           ,             év,                   hó,                nap



Alulírott  büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az itt  közölt  adatok a valóságnak 
megfelelnek.

Jelen  pályázat  elbírálása  érdekében  felhatalmazom  Hatvani  Közös  Önkormányzati  Hivatalt 
adataim kezelésére.

Hiányosan  kitöltött  adatlap,  illetve  a  mellékletek  bármelyikének  hiánya  esetén  a  pályázat 
érvénytelen.

Tudomásul veszem, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség.

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

          a pályázó aláírása

Megjegyzések:
• csak az éves működésre beadott pályázatok mellékletét képezi


