
   
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ДЕРЖАВНЕ	САМОВРЯДУВАННЯ	УКРАЇНЦІВ	

УГОРЩИНИ  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	UKRÁN 	ORSZÁGOS 	ÖNKORMÁNYZAT 	

 

              H-1065  Budapest, Нajós u.1. HUNGARY    Tel: (+36-1)-4610111, 
fax/4610112  

      e-mail: ukrcentr@t-online.hu 

 
 

 
Ukrán Országos Önkormányzat 

ukrán nyelvű oktatási tevékenység  
költségeinek támogatásához 

 
 

Kérjük lehetőleg géppel vagy nyomtatott betűvel, olvashatóan kitölteni és ne szerkessze át! 
 
1. Pályázó szervezet adatai: 
 
Pályázó szervezet neve:  

 
Címe:  

 
Levelezési címe: 
(csak abban az esetben töltendő 
ki, ha eltér a székhely címétől): 

 

 
2. Pályázó szervezet egyéb azonosítói: 
 
Hivatalos képviselőjének 
(elnöke)                      - neve:        

 

 
                                    - telefon: 

 
 

                                        
                                    - e-mail: 

 
 

Megvalósításért felelős 
személy                       - neve: 

 

                                         
                                    - telefon: 

 
 

 
                                    - e-mail: 

 
 

Adószáma: __ __ __ __ __ __ __ __ – __  –  __ __ 
 

Bankszámlaszáma: __ __ __ __ __ __ __ __ – __ __ __ __ __ __ __ __  
 
– __ __ __ __ __ __ __ __ 

Számlavezető pénzintézet 
neve, címe: 

 

Alapítás időpontja: 
(nyilvántartásba vétel dátuma): 

 

Törvéynszéki nyilvántartásba 
vételi határozat száma, helye: 

Pk. 

Szervezet webcíme:  
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3. Pályázó szervezet létszámához kapcsolódó adatok: 

 ukrán nemzetiségű 

személy 

más nemzetiségű személy 

Felnőtt (fő)   

18 év alatti (fő)   

 
4.  A  pályázó 2020. évi tevékenységének rövid összefoglalója  

(min 0,5 - max. 2 oldal terjedelemben- kézzel kitöltött esetén mellékletként kérjük csatolni) 
 

 
 
 
 
 
5. Támogatható tevékenységek: (egy pályázaton belül több tevékenység is megjelölhető, 
tegyen X-et  a megfelelőhöz): 
 
 

a.) Oktatás 
(ukrán nyelven) 

 

b.)  Ukrán nyelv művelése 
 

 

a) Nemzetiségi rendezvények, ifjúsági táborok  
 

 

 
 
6. Igényelt támogatással kapcsolatos adatok: 
 
- pályázaton igényelt támogatás összege:                                              Ft  
  
- igényelt támogatás felhasználásának bemutatása   
(min 0,5 - max. 2 oldal terjedelemben - kézzel kitöltött esetén mellékletként kérjük csatolni)  
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NYILATKOZAT 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem: 
a. hogy a pályázatban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek; 
b. hogy a megpályázott programot a program tartalmának csökkentésével akkor is 

meg kívánjuk szervezni, ha a szervezet nem kapja meg a megpályázott, teljes 
támogatási összeget; 

c. hogy szervezetünknek halasztott hatályú vagy lejárt esedékességű köztartozása 
nincs; 

d. az önkormányzat felé meg nem fizetett, lejárt tartozásunk nincs; 
e.  és nem állunk az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 20. §-ában 

meghatározott eljárás hatálya alatt. 
Engedélyezem, hogy a pályázati anyagban található – beleértve személyes - adatokat az 
Önkormányzat nyilvántartsa és kezelje, harmadik félnek továbbadni azt csak nem-, vagy 
késedelmes fizetés esetén követeléskezelés eljárás lefolytatása céljából jogosult. 
Hozzájárulok, hogy a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, támogatás összege) kezeléséhez, 
és az Ukrán Országos Önkormányzat hivatalos internetes honlapon való közzétételéhez. 
 
Budapest, dátum:……………… 

PH. 
……………………………. 

hivatalos képviselő neve 
(nyomtatott betűvel) 

 
 
 

…………………………….. 
                                                                    cégszerű aláírása 
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I. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 
 
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 személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
(Knyt.) 
 
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 
          
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 
 
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint 
intézkedtem: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 
 
 
Kelt: 

 
 

Aláírás/Cégszerű aláírás 
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II. számú melléklet 
 

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 
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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  

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

 
 
 

Aláírás/Cégszerű aláírás 
 
 


