2020. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP
AZ EGER VÁROSBAN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA,
„Civil Alap szakmai programok megvalósítása 2020”

1. A PÁLYÁZÓ ADATAI
1.1. A pályázó szervezet neve:

1.2. A pályázó szervezet rövidített neve
(amennyiben releváns):
1.3. A pályázó szervezet adószáma:
1.4. A pályázó szervezet
bankszámlaszáma:
Számlavezető pénzintézet neve:
1.5. Bírósági nyilvántartásba vételi
határozat száma:
1.6. Alapítás időpontja
(alapszabály dátuma):
1.7. A pályázó szervezet székhelye:
1.8. A pályázó szervezet postacíme:
1.9. A pályázó szervezet hivatalos képviselőjének (vezetője, aláírója) adatai:
Név:
Beosztás:
Telefon:
e-mail:
1.10. A megvalósításért felelős személy/ek (kapcsolattartó) adatai:
Név:
Beosztás:
Telefon:
e-mail:

2. PÁLYÁZATI CÉL BEMUTATÁSA
2.1. A pályázati cél (rövid megfogalmazás):

2.2. A szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó program, rendezvény megnevezése, címe:

2.3. Kérjük, fejtse ki részletesen a projekt célját. Kérjük, adja meg a projekt hosszú távú
és közvetlen céljait, valamint a várt eredményét. KÜLÖN LAPON!

3. A pályázati cél megvalósulásának várható ideje

4. A PÁLYÁZAT FORRÁSAI, PÉNZÜGYI IGÉNY
4.1 Kérjük, sorolja fel a pályázatban elszámolni kívánt tételeket, megnevezésükkel,
amennyiben lehetséges a mértékegységeket (óra, alkalom, db stb.) számmal együtt is
tüntesse fel a táblázatban. Pld: 5 alkalom, 4 óra stb.

Költségtétel
megnevezése,
rövid leírása

Mértékegység,
amennyiben
meghatározható
db, óra, alkalom,
nap)

Egyéb (saját,
ill. más által
nyújtott
Igényelt
Bruttó költség
támogatás)
pályázati összeg
(Ft)
forrás
(Ft)
bruttó összege
(Ft)

Összesen:
Saját forrás alatt értendő minden olyan pénzügyi forrás, amellyel a szervezet
hozzájárul jelen pályázatban megjelölt projekt megvalósításához.

4.2.

ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG
megnevezése):

MÉRTÉKE

(fő,

nap,

óra,

tevékenység

5. A kérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:
-

az illetékes bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős végzésének másolata,
aláírási címpéldány másolatát,
adóigazolás (NAV által kiállított nullás igazolás)
hivatalos banki igazolást vagy bankszámlaszerződés másolatot, amely tartalmazza a
számlavezető bankjának megnevezését és bankszámlaszámát
nyilatkozat - a 2007. évi CLXXXI. tv. alapján – az összeférhetetlenség, ill. érintettség
fennállásáról vagy hiányáról
nyilatkozat áfa levonási jogról,
társadalmi szervezet esetén a 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (1) bekezdésében előírt
beszámoló letétbe helyezésének igazolása,
átláthatósági nyilatkozat.

6.

Nyilatkozom arról, hogy:
- a támogatási kérelemben benyújtott dokumentumok és adatok teljes körűek,
hitelesek, és a valóságnak megfelelnek;
- az általam képviselt szervezet nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd -, és
felszámolási eljárás nincs folyamatban;
- esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása az általam képviselt
szervezetnek nincs, és ezt a NAV által kiállított adóigazolással igazolom;
- az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat fenntartásában álló költségvetési
szervek, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felé lejárt
esedékességű tartozása az általam képviselt pályázó szervezetnek nincs;
- amennyiben a támogatott adataiban vagy a támogatás egyéb feltételeiben változás
következik be, a tudomásra jutástól számított nyolc napon belül azt írásban
bejelentem a Polgármesteri Hivatalnak,
- az általam képviselt szervezet nem áll fenn harmadik személy irányában olyan
kötelezettsége, amely a támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
- ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak
megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezek,
- az általam képviselt szervezet megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 50.§. (1) bekezdésében foglaltaknak,
- az általam képviselt szervezet működtet/nem működtet házipénztárt. (a
megfelelő rész aláhúzandó) Amennyiben nem rendelkezem házipénztárral, a
beküldött
készpénzfizetési
számlákhoz
nem
csatolom
a
kiadási
pénztárbizonylatok másolatát,
- a felújítás/beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik/nem tartozik a hatálya alá a Kbt.
5. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

7.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelem adatait az Önkormányzat nyilvántartási
rendszerében rögzítsék, és felhasználják.

Kelt:………………,………………………..

Aláírás: …………………………………………..
Olvasható név: ……………………………….
Tisztség: …………………………………………

az adatlap 1. sz. melléklete
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
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
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

az adatlap 2. számú melléklete
Nyilatkozat
Az Eger Megyei Jogú Város területén tevékenykedő civil szervezetek támogatására kiírt
2020. évi önkormányzati pályázat elbírálásához

Alulírott:

(a.n.:

szig.sz./vagy útlevél sz./vagy jogosítvány sz.:

lakóhely:

), mint a
(szervezet) (székhelye:

)
Elnöke/képviselője* büntetőjogi felelősségen tudatában nyilatkozom arról, hogy a
szervezetnek nincs köztartozása, melyet a NAV által kiállított adóigazolás benyújtásával
igazolok, illetve nincs Eger Megyei Jogú Város felé fennálló tartozása, továbbá nem áll csőd-,
felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.

Kelt:………………,…………………………….

Aláírás:

Olvasható név:

Tisztség:

az adatlap 3. számú melléklete
NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
(a kitöltési segédlet a pályázati útmutatóban található)
A Pályázó/ kérelmező 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
x
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

az adatlap 4. számú melléklete
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontjában
meghatározott
civil szervezet részére
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében
előírt kötelezettség teljesítéséhez
Az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata az átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az
átláthatósággal kapcsolatos, Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni.
Az Áht. 55. §-ában meghatározott adatok kezelése érdekében – az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 50. §-ában foglaltakra
tekintettel nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi:
Alulírott
Név:
Születéskori név:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
mint a
Civil szervezet neve:
Székhelye:
Adószáma:
Törvényszéki nyilvántartási szám:
Működési engedély szám:
törvényes képviselője nyilatkozom – polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában
– hogy az általam képviselt szervezet olyan civil szervezet, mely az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésnek megfelelően a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, és
megfelel a következő együttes feltételeknek:
a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői megismerhetők, amelyről
részletesen a jelen nyilatkozat 1. pontjában nyilatkozom.
b) Az általam képviselt civil szervezet valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel.
c) Az általam képviselt szervezet székhelye
- az Európai Unió tagállamában van
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban van
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában van
- olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről
szóló egyezménye van, és ez az ország: …………………………[ország
megnevezése];

d) Az általam képviselt szervezetnek és a szervezet vezetői tisztségviselőinek 25%-ot
meghaladó tulajdoni részesedése van a 2. pontban meghatározott szervezetekben,
amelyről a 2. pontban részletesen nyilatkozom.
e) Az általam képviselt szervezet tényleges tulajdonosának adatairól jelen nyilatkozat 3.
pontjában nyilatkozom.
Tudomásul veszem, hogy az Nvt. 11. § (12) bekezdése értelmében a nemzeti vagyon
hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és azonnali
hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a
hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a
nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény
folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.
Tudomásul veszem, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése értelmében központi költségvetési kiadási
előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel
nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem
teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen
változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás
bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy
azt haladéktalanul bejelentem.
Kelt: ……………………………………………………………
_______________________________
Kedvezményezett képviselőjének
aláírása

1. pont – nyilatkozat a szervezet vezető tisztségviselőiről

Sorsz.

Név

Születési
név

Befolyás,
Anyja
Tulajdoni szavazati
Születési Születési
születési
hányad
jog
helye
ideje
neve
(%)
mértéke
(%)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kelt: ………………………………………………………………
_________________________________
Kedvezményezett képviselőjének
cégszerű aláírása

2. pont – nyilatkozat a szervezetnek és a szervezet vezetői tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéseiről
Az általam képviselt szervezetnek, illetve a szervezet vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedésével kapcsolatos adatok az
alábbiak:
A nyilatkozatot adó civil szervezet
illetve a szervezet vezető
tisztségviselőjének
Sorsz
.

Nev
e

Születés
i neve

Születés
i helye
és ideje

Anyja
születés
i neve

25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel érintett szervezet

Nev
e

Székhely
e

Adószám
a

Cégjegyzékszám
/
nyilvántartásba
vételi szám

Adóilletőség
e

felett gyakorolt
befolyás,
tulajdon
szavazat
i
i jog
hányada
mértéke
(%)
(%)

1.

2.

3.

Kelt: ………………………………………………………………….
_________________________________
Kedvezményezett képviselőjének
cégszerű aláírása

3. pont – nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosáról

Sorsz.

Név

Születési
név

Befolyás,
Anyja
Tulajdoni szavazati
Születési Születési
születési
hányad
jog
helye
ideje
neve
(%)
mértéke
(%)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kelt: ……………………………………………………………..
_________________________________
Kedvezményezett képviselőjének
cégszerű aláírása

az adatlap 5. számú melléklete

NYILATKOZAT ÁFA LEVONÁSI JOGRÓL
egyéni vállalkozó, költségvetési szerv, szövetkezet, civil szervezet, társulás, egyház,
egyéb jogi személy pl.: társasház részére
Alulírott, (név) ……………………………………………………………..,
mint a(z) ……………………………………………………...
(székhely:…………………………………………………………...,
adószám:

…………………………………………….

tudatában nyilatkozom arról, hogy a

képviselője,

büntetőjogi

felelősségem

támogatás vonatkozásában az általános

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján
ÁFA LEVONÁSI JOGGAL:
RENDELKEZEM / NEM RENDELKEZEM (megfelelő aláhúzandó)
a) A támogatott/pályázó alanya az ÁFA-nak, a támogatásban/pályázatban
megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó
ÁFA-t visszaigényli. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül
figyelembevételre.
b) A támogatott/pályázó nem alanya az ÁFÁ-nak (pl.: EVA). Az
elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
c) A támogatott/pályázó alanya az ÁFA-nak, de azt a jelen szerződéshez
kapcsolódóan nem igényelheti vissza. A pályázó vállalja, hogy a
pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit
tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-t nem igényli vissza,
sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi
időtartamán belül. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg
kerül figyelembevételre.
d) A támogatott/pályázó alanya az ÁFA-nak, a támogatási szerződésben
foglalt összeg felhasználásával összefüggésben adólevonási joga
keletkezik, illetve azt arányosítással állapítja meg, ……………..%-os
mértékkel.
(Kérjük a megfelelő pontot x-szel megjelölni!)
Kijelentem hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő
adatokban változás következik be, arról a Támogatót 8 napon belül tájékoztatom.
Kelt, ………………………………..
______________________________
Aláírás/Cégszerű aláírás

A PÁLYÁZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK
(Segédlet Önellenőrzéshez)
A segédlet táblázatában a nyomtatás után ellenőrizni tudja, hogy minden dokumentum és
nyilatkozat kitöltésre került és a megfelelő helyen hitelesítette azokat.
(jelen adatlap nem része a pályázati adatlapnak, a táblázat a pályázót segíti, hogy a szükséges
dokumentumok és mellékletek benyújtásra kerüljenek. Ezért jelen segédletet nem kell
csatolni a pályázati anyaghoz.)
A hitelesítés azt jelenti, hogy amely dokumentumot fénymásolatban kell csatolni, arra
rá kell vezetni, hogy „Az eredetivel egyező, hiteles másolat” . Továbbá dátummal kell
ellátni, alá kell írni és le kell pecsételni!

Csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok. Kérjük, az alábbi sorrendet a
pályázati anyag összeállításakor szíveskedjék betartani!
Teljes körűen kitöltött - aláírt, lepecsételt - pályázati adatlap
Részletes program leírása
Teljes körűen kitöltött - aláírt, lepecsételt - 1. sz. melléklet közzétételi kérelem
Teljes körűen kitöltött - aláírt, lepecsételt - 2. sz. melléklet nyilatkozat
köztartozás hiányáról (kötelező csatolni)
Teljes körűen kitöltött - aláírt, lepecsételt - 3. sz. melléklet, nyilatkozat
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról (kötelező csatolni)
Teljes körűen kitöltött - aláírt, lepecsételt - 4. sz. melléklet, átláthatósági
nyilatkozat (kötelező csatolni)
Teljes körűen kitöltött - aláírt, lepecsételt - 5. sz. melléklet, áfa nyilatkozat
Illetékes bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős végzés másolata
Aláírási címpéldány
Hivatalos banki igazolás, bankszámlaszerződés másolata
Adóigazolás (NAV által kiállított nullás igazolás)
Beszámoló letétbe helyezésének igazolása
Hitelesített, hatályos alapszabály fénymásolt példányban
Közhasznúsági nyilvántartást elrendelő végzés fénymásolt példányban
(amennyiben a szervezet rendelkezik vele)

Jelölés

