
Pályázat vagy egyedi támogatási kérelem: Pályázat

I. Az adatszolgáltató (pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet befogadó) adatai

1. A befogadó szerv neve
1
:

Irányítószám: 6132 Település: Móricgát

Közterület neve, típusa: Deák Ferenc utca Házszám: 26/b

3. A befogadó szerv elérhetőségei Telefonszám: 06/77/492-161 E-mail cím: kozoshivatal@jaszszentlaszlo.hu

1. A pályázat kiíró szerv neve
1
:

Irányítószám: 6132 Település: Móricgát

Közterület neve, típusa: Deák Ferenc utca Házszám: 26/b

3. A pályázati felhívás megnevezése (tárgya):

4. A pályázati felhívás azonosítója:

Név, beosztás

1
 A hivatalos (alapító, illetve nyilvántartásba vételi okiratban szereplő) teljes nevet kell rögzíteni a befogadó szerv nevét (I/1.), a pályázat kiíró szerv nevét (II/1.), a pályázó szervezet nevét (IV/4.) tartalmazó cellákban. 

5
 A pályázat egyedi azonosítója (IV/1.) a befogadó által képzett azonosító, egyéni támogatási kérelem esetén az iktatószám.

6 
A IV/2. oszlop celláiban a pályázat lehetséges állapotai közül kell választani. Tévesen feltöltött pályázatot utólag a „Téves adatú” státusz beállításával és újrafeltöltésével lehet törölni.

7
 A pályázóval kapcsolatos IV/4-7. oszlopok celláit természetes személynél is, és szervezetnél is ki kell tölteni, a 8-9. oszlopokéit csak akkor, ha a döntéshozó a pályázatot kizárta és a pályázó természetes személy, a 10-11. oszlopokéit pedig akkor, ha a döntéshozó a pályázatot kizárta és a pályázó szervezet.

8
 A IV/17-18. oszlopok celláit csak a nyertes pályázat adatainak beküldésekor kell kitölteni.

9 
Az igényelt, az elnyert támogatás összegét, valamint a szerződés és a lezárás összegét a kerekítés szabályai szerint ezer forintban kell feltüntetni. Az összegeket egész számokban kell megadni, egybeírva, csoportosító jelek (vessző,pont) nélkül.

10
 A „pályázók” lapon, a táblázat kitöltésekor kérjük, ügyeljen arra, hogy ne tegyen üres sort az adatok közé, mert a feltöltés az első üres sorig veszi figyelembe az adatokat, így az üres sor alatti pályázatok már nem kerülnek be a rendszerbe.

11
 Az Excel űrlap formátuma, felépítése, munkalapjainak neve, sorrendje, mennyisége nem módosítható.

12
 A IV. (pályázók) munkalapra  tetszőleges mennyiségű (tíznél több) pályázat is beírható. 

(A kitöltött adatlapot a pályázatokat vagy az egyedi támogatási kérelmet befogadó szerv - a 2007. évi CLXXXI. törvény, és ennek végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29) Korm. rendelet -szerint - a pályázat befogadásától 

számított öt munkanapon belül köteles közzétenni a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Zrt által üzemeltetett www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, vagy elektronikus úton, a kozpenzpalyazat@nisz.hu címre megküldeni 

a honlapon történő közzététel céljából. A pályázat elbírálását követő 15 napon belül ugyanennek az adatlapnak az alkalmazásával, ugyanilyen módon történik a nyertesekről, valamint a kizárásról történő adatszolgáltatás is.)

2. A befogadó szerv székhelye

2. A pályázat kiíró szerv székhelye

II. A pályázat kiíró és a pályázati felhívás adatai
2

III. A döntéshozó(k)
4

2
 A II. táblázatot egyedi támogatások esetén üresen kell hagyni.

Csontos Máté polgármester, Képviselők: Balasi Béla Zsolt, Borsik Imre, Deli Jánosné, Tóth Antal

4
 Ha testület a döntéshozó, minden tagjának nevét és beosztását fel kell sorolni a III. tábla cellájában. Az egyes testületi tagok adatait vesszővel kell elválasztani.

3 
Minden  dátum adatformátuma: 0000.00.00. Ha a benyújtás, illetve a döntés folyamatosan történik, akkor a végső időpontot kell beírni. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a dátum megadásakor valódi naptári napot adjon meg!

A D A T L A P 
a befogadott, a nyertes, a kizárt pályázatok (egyedi támogatási kérelmek) és pályázók (kérelmezők) adatainak megküldéséhez, közzétételéhez

Móricgát Község Önkormányzata

Államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 5/2014. (II. 27.) önk. Rendelet alapján 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

Móricgát Község Önkormányzata

mailto:kozoshivatal@jaszszentlaszlo.hu#


 IV. A PÁLYÁZATOK ÉS A PÁLYÁZÓK ADATAI

1 2 3 4 5 6 7 8

1 M/54/2020 Nyert Helyi Civil Szervezetek Támogatása Szanki Református Egyház 6131 Szank Béke u. 43.

2 M/178/2020 Nyert Helyi Civil Szervezetek Támogatása Jászszentlászlói Hangász 

Együttes

6133 Jászszentlászló Kossuth u. 7

3 M/394/2020 Nyert helyi Civil Szervezetek Támogatása Római Katolikus Lelkészség 6132 Móricgát Felsőmóricgát 106
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Pályázat tárgya (címe)
Pályázat 

státusza
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Pályázat vagy 

egyéni támogatási 

kérelem egyedi 

azonosítója
5

irányító 

szám
település neve közterület neve, típusa, házszám

születési adatok (természetes személy)

helye (településnév)

Sor-

szám

Pályázó
7

neve
1



 IV. A PÁLYÁZATOK ÉS A PÁLYÁZÓK ADATAI

nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

           100 000             100 000    nem 2020.02.27         100 000            100 000            100 000            100 000    

           100 000               10 000    nem 2020.02.27         100 000            100 000            100 000            100 000    

           100 000             100 000    nem 2020.06.11         100 000            100 000            100 000            100 000    

Szerződés összege

(eFt)
8

Lezárás összege

(eFt)
9

Elszámolás adatai

Pályázat 

elbírálás 

dátuma

Pályázatból 

kizárás 

dátuma****
Lezárás 

időpontja

Elnyert támogatás összege 

(eFt)
9

Igényelt összeg (eFt)
9

Nyertes pályázat adatai
8

Érintettség a 

Knytv. 8. § 

(1) bek. 

Alapján 

(igen/nem)

születési adatok (természetes személy)

ideje
nyilvántartásba 

vételi okirat 
nyilvántartásba vevő szerv neve

nyilvántartása (gazdasági társaság vagy egyéb 

szervezet)

Pályázó
7


