A „Pécel” név felvétele és használata, valamint Pécel címerének, zászlójának és lobogójának
használata

a „Pécel” név felvétele és használata, valamint Pécel címerének, zászlójának és lobogójának
használata
Illetékes szervezeti
egység:
Illetékes ügyintéző:

Péceli Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Iroda
dr. Németh Ágnes Linda önkormányzati referens

Elérhetősége:

2119 Pécel, Kossuth tér 1. 2. emelet
Telefon: +36-28-662-156
e-mail: dr.nemeth.agnes@pecel.hu
Hétfő: 8.30 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 17.30 óráig
Szerda: 8.30 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.30 óráig

Ügyfélfogadás:
Ügyleírás:

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Pécel név, valamint a Pécel
Város Önkormányzata jelképeinek használatáról szóló 23/2015. (VI. 4.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a „Pécel” név
jogszerű felvételét és használatát, valamint Pécel címerének, zászlójának és
lobogójának a jogszerű használatát.
A Rendelet 2. §-a szerint a rendelet hatálya kiterjed azon személyekre, akik a „Pécel”
nevet vagy annak toldalékos formáját (a továbbiakban együtt: „Pécel” név), Pécel
címerét, zászlóját, lobogóját
a) megnevezésükben,
b) tevékenységük során vagy működésükkel összefüggésben,
c) emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken
használni kívánják.
A Rendelet 6. § (1) bekezdése szerint a névhasználat, a 24. § (1) bekezdése szerint a
címerhasználat, a 33. § (1) bekezdése szerint a zászló- és lobogóhasználat
engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.
A polgármester a névhasználatot, a címerhasználatot vagy a zászló- és
lobogóhasználatot engedélyező döntését követően szerződést köt a kérelmezővel.
A Rendelet 5. §-a a névhasználat, a 18. §-a a címerhasználat, a 28. §-a a zászló- és
lobogóhasználat díjmenteségéről vagy - amennyiben kereskedelmi forgalomban
vagy nem közfeladat ellátása, nem a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásával
összefüggésben kívánják ezeket használni – a fizetendő díj mértékéről rendelkezik.
A kérelem az erre acélra rendszeresített nyomtatványon nyújtható be.

A kérelem nyomtatvány jelen tájékoztató alatt található a honlapon letölthető
formában.
Az eljárás indulhat:
Kérelemre
Az eljárás
azon személy, aki a „Pécel” nevet vagy annak toldalékos formáját (a továbbiakban
megindítására jogosult együtt: „Pécel” név), Pécel címerét, zászlóját, lobogóját
a) megnevezésében,
b) tevékenysége során vagy működésével összefüggésben,
c) emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken
használni kívánja.
Ügyintézés határideje Az eljárás illetékmentes
és díja:
Szükséges okiratok:

Kérelem nyomtatvány és
Névhasználat iránti kérelemhez:

Az alkalmazott
jogszabályok:

Kapcsolódó
dokumentumok,
nyomtatványok,
útmutatók:
Egyéb fontos
tudnivalók:

a) a szervezet létesítő okiratának eredeti vagy másolati példánya, amennyiben a
kérelmező nem természetes személy,
b) az embléma, jelvény, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék színes
terve – a tényleges méret és a nagyítás vagy kicsinyítés léptékének
feltüntetésével –, amennyiben a kérelmező a „Pécel” nevet a 2. § c) pontjában
meghatározott célból kívánja használni.
c) Amennyiben a kérelmező új jogi személy létesítése céljából kérelmezi a
névhasználatot, abban az esetben a szervezet létesítő okiratának tervezetét kell
benyújtania a kérelem mellékleteként. A nyilvántartásba vételt követő nyolc
napon belül a jogi személy képviselője köteles a létesítő okirat eredeti vagy
másolati példányát benyújtani.
Címerhasználat iránti kérelmhez: valamennyi termék színes terve – a tényleges
méret és a nagyítás vagy kicsinyítés léptékének feltüntetésével –, amennyiben a
kérelmező a címert a 16. § (2) bekezdésében meghatározott célból kívánja használni.
Zászló- és lobogóhasználat iránti kérelemhez: valamennyi termék színes terve – a
tényleges méret és a nagyítás vagy kicsinyítés léptékének feltüntetésével.
- Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Pécel név, valamint a Pécel
Város Önkormányzata jelképeinek használatáról szóló 23/2015. (VI. 4.)
önkormányzati rendelete
- Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjéről szóló
19/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelete
-

Aki a Pécel nevet, Pécel címerét, lobogóját, zászlaját jogosulatlanul, engedély nélkül
vagy engedélytől eltérően vagy a közösséget sértő módon használja, az megsérti a
közösségi együttélés alapvető szabályait. A közösségi együttélés alapvető szabályát
megsértő személlyel szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság
szabható ki.

1. melléklet a 23/2015. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez1
KÉRELEM
a „Pécel” név felvételének és használatának engedélyezésére
1. A kérelmező adatai
Név:
_________________________________________________
Lakcím vagy székhely:
_________________________________________________
Levelezési cím (ha a lakcímtől vagy székhelytől eltér):______________________________________
Elektronikus levélcím (kötelező megadni):
___________________________________________
Telefaxszám (nem kötelező megadni): _________________________________________________
Telefonszám (nem kötelező megadni): _________________________________________________
A kérelmező tevékenységi köre:
_________________________________________________
2. A kérelmezett névhasználattal kapcsolatos adatok
A kérelmezett névhasználat
időtartama:
X határozatlan időre,
X határozott időre, mégpedig a következő dátumig vagy feltétel bekövetkeztéig:
________________________________________________________
X a tevékenység folytatásának idejére,
X a kérelmező működésének idejére,
X egy alkalomra,
X több, mégpedig ____ számú alkalomra,
célja: ____________________________________________________________________
módja:
X megnevezésben,
mégpedig az alábbi formában: _______________________________
X tevékenység során vagy működéssel összefüggésben,
mégpedig a következők szerint: ______________________________
________________________________________________________
X emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken, mégpedig a
következők szerint: ______________________________
X kereskedelmi forgalomba hozatallal.
3. A kérelmező péceli kötődése
X Kérelmező Pécel településen az alábbi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik (természetes személy
esetén): _____________________________________________________________________
X Kérelmező Pécel településen az alábbi székhellyel vagy telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik (jogi
személy esetén): ______________________________________________________
X Kérelmező tevékenysége, működése jellemző módon Pécel településhez kötődik, az alábbiak szerint:
_________________________________________________________________________________
4. A kérelemhez csatolt mellékletek
X A szervezet létesítő okiratának (alapszabály, alapító okirat, társasági szerződés) eredeti vagy másolati
példánya, új jogi személy létesítése esetén a szervezet létesítő okiratának (alapszabály, alapító okirat, társasági
szerződés) tervezete
(Csak akkor szükséges, ha a kérelmező jogi személy!)
X Az embléma, jelvény, kiadvány, ajándék-, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék színes terve, a tényleges
méret és a nagyítás vagy kicsinyítés léptékének feltüntetésével
(Csak akkor szükséges, ha a nevet emblémán, jelvényen, kiadványon, ajándék-, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb
terméken kívánja feltüntetni!)
X Egyéb (különösen képviseleti jogosultságot igazoló okirat, meghatalmazás), mégpedig: __________
__________________________________________________________________________________
Kérem a „Pécel” név felvételének és használatának engedélyezését jelen kérelemben foglaltaknak megfelelően.
Kelt:_______________, _______év_______hó______nap, Aláírás:___________________________

1

A 23/2015. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet 18. §-ának megfelelően
módosított melléklet. Hatályos 2017. május 31.

2. melléklet a 23/2015. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez2
KÉRELEM
Pécel címere használatának engedélyezésére
1. A kérelmező adatai
Név:
____________________________________________________
Lakcím vagy székhely:
____________________________________________________
Levelezési cím (ha a lakcímtől vagy székhelytől eltér:_________________________________________
Elektronikus levélcím (kötelező megadni)___________________________________________________
Telefaxszám (nem kötelező megadni): ___________________________________________________
Telefonszám (nem kötelező megadni): ___________________________________________________
A kérelmező tevékenységi köre:
___________________________________________________
A használat jogszerűségéért vagy rendeltetésszerűségéért felelős személy neve és beosztása (amennyiben a
kérelmező jogi személy):
_____________________________________________________________________________________
2. A kérelmezett címerhasználattal kapcsolatos adatok
A kérelmezett címerhasználat
időtartama:
X határozatlan időre,
X határozott időre, mégpedig a következő dátumig vagy feltétel bekövetkeztéig:
________________________________________________________
X egy alkalomra,
X több, mégpedig ____ számú alkalomra,
célja: _______________________________________________________________
módja:
X meghatározott eseményre
mégpedig az alábbi formában: ________________________________
X meghatározott tárgyra, emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb
terméken,
mégpedig a következők szerint: ____________________________________________
X kereskedelmi forgalomba hozatallal
3. Az előállítandó termék, kiadvány mennyisége:
____________________________________________________________________________________
4. A terjesztés vagy forgalomba hozatal, valamint a felhasználás módja:
____________________________________________________________________________________
5. Eseti felhasználásnál a használat helye:
____________________________________________________________________________________
6. A kérelemhez csatolt mellékletek
X A szervezet létesítő okiratának (alapszabály, alapító okirat, társasági szerződés) eredeti vagy
másolati példánya
(Csak akkor szükséges, ha a kérelmező jogi személy!)
X Az embléma, jelvény, kiadvány, ajándék-, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék színes terve, a
tényleges méret és a nagyítás vagy kicsinyítés léptékének feltüntetésével
(Csak akkor szükséges, ha a címert emblémán, jelvényen, kiadványon, ajándék-, dísz- vagy
emléktárgyon, egyéb terméken kívánja feltüntetni!)
X Egyéb (különösen képviseleti jogosultságot igazoló okirat, meghatalmazás), mégpedig:
____________________________________________________________________________________
Kérem Pécel címere használatának engedélyezését jelen kérelemben foglaltaknak megfelelően.

Kelt:_______________, _______év_______hó______nap, Aláírás:_______________________________
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A 23/2015. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet 19. §-ának megfelelően
módosított melléklet. Hatályos 2017. május 31.

3. melléklet a 23/2015. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez3
KÉRELEM
Pécel zászlója és lobogója használatának engedélyezésére
1. A kérelmező adatai
Név:
____________________________________________________
Lakcím vagy székhely:
____________________________________________________
Levelezési cím (ha a lakcímtől vagy székhelytől eltér:_________________________________________
Elektronikus levélcím (kötelező megadni):
______________________________________________
Telefaxszám (nem kötelező megadni):
______________________________________________
Telefonszám (nem kötelező megadni):
______________________________________________
A kérelmező tevékenységi köre:
______________________________________________
A használat jogszerűségéért vagy rendeltetésszerűségéért felelős személy neve és beosztása (amennyiben a
kérelmező jogi személy):
_____________________________________________________________________________________
2. A kérelmezett zászló- és lobogóhasználattal kapcsolatos adatok
A kérelmezett zászló- és lobogóhasználat
időtartama:
X határozatlan időre,
X határozott időre, mégpedig a következő dátumig vagy feltétel bekövetkeztéig:
________________________________________________________
X egy alkalomra,
X több, mégpedig ____ számú alkalomra,
célja: _______________________________________________________________
módja:
X zászlóhasználat
X lobogóhasználat
X meghatározott tárgyra, emblémán, jelvényen, kiadványon, ajándék-, dísz- vagy
emléktárgyon, egyéb terméken,
mégpedig a következők szerint: ____________________________________________
X meghatározott eseményre
mégpedig az alábbi formában: ________________________________
X kereskedelmi forgalomba hozatallal
3. Az előállítandó termék mennyisége:
____________________________________________________________________________________
4.A terjesztés vagy forgalomba hozatal, valamint a felhasználás módja:
____________________________________________________________________________________
5. Eseti felhasználásnál a használat helye:
____________________________________________________________________________________
6. A kérelemhez csatolt mellékletek
X A szervezet létesítő okiratának (alapszabály, alapító okirat, társasági szerződés) eredeti vagy másolati
példánya
(Csak akkor szükséges, ha a kérelmező jogi személy!)
X A zászló- és lobogó színes terve, a tényleges méret és a nagyítás vagy kicsinyítés léptékének
feltüntetésével
X Az embléma, jelvény, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék színes terve, a tényleges méret és a
nagyítás vagy kicsinyítés léptékének feltüntetésével
(Csak akkor szükséges, ha a zászlót és lobogót emblémán, jelvényen, kiadványon, ajándék-, dísz- vagy
emléktárgyon, egyéb terméken kívánja feltüntetni!)
X Egyéb (különösen képviseleti jogosultságot igazoló okirat, meghatalmazás), mégpedig:
____________________________________________________________________________________
Kérem Pécel zászló- és lobogóhasználatának engedélyezését jelen kérelemben foglaltaknak megfelelően.
Kelt:_______________, _______év_______hó______nap, Aláírás:_______________________________
3

A 23/2015. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. §-ának megfelelően
módosított melléklet. Hatályos 2017. május 31.

Az Önkormányzat által nyújtott pénzügyi támogatások
az Önkormányzat által nyújtott pénzügyi támogatások
Pécel Város Önkormányzata részéről a támogatott által meghatározott, a tevékenységi körébe tartozó cél
megvalósítása érdekében, a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint, ellenérték nélkül
nyújtott pénzbeli juttatás.
Illetékes szervezeti
egység:
Illetékes ügyintéző:

Péceli Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Iroda
dr. Németh Ágnes Linda önkormányzati referens

Elérhetősége:

2119 Pécel, Kossuth tér 1. 2. emelet
Telefon: +36-28-662-156
e-mail: dr.nemeth.agnes@pecel.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8.30 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 17.30 óráig
Szerda: 8.30 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.30 óráig
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat pénzügyi
támogatásairól szóló 25/2013. ( XII. 5.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:
rendelet) lehetőséget biztosít arra, hogy önkormányzati támogatást kaphassanak a
Magyarországon bírósági nyilvántartásba vagy a Magyar Államkincstár által
törzskönyvi nyilvántartásba vett, péceli székhelyű, vagy országos, regionális,
megyei szervezetek péceli szervezettel is rendelkező, valamint nem péceli
székhelyű, de tevékenységével Pécelen is ható
a) egyesületek,
b) alapítványok,
c) közalapítványok,
d) egyéb szervezetek, amelyeket a bíróság a pályázat kiírásáig nyilvántartásba
vett, és az alapító okiratuknak vagy alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket
ténylegesen folytatják; továbbá
a fenti feltételeknek megfelelő
e) egyházak,
f) közfeladatot ellátó intézmények.
A rendelet szerint
a) pályázati úton vagy
b) pályázati eljárás mellőzésével (egyedi kérelem) is nyújtható támogatás
ba) a Képviselő-testület az éves önkormányzati költségvetésről szóló rendeletben
elkülönített előirányzatból a rendelet 4. § (3) bekezdése szerinti célokra,
bb) a polgármester Pécel Város Önkormányzatának éves önkormányzati
költségvetéséből nem, vagy csak részben támogatott programokra, vagy alacsony
(250.000 Ft alatti) forrásigényű, helyi kezdeményezésű programokra,
rendezvényekre – kivéve az alapítványok támogatását – nyújthat támogatást az
éves költségvetési rendeletben biztosított polgármesteri keret előirányzat terhére.
A kérelem az erre acélra rendszeresített nyomtatványon nyújtható be.
A kérelem nyomtatvány jelen tájékoztató alatt található a honlapon letölthető
formában.

Ügyleírás:

Az eljárás indulhat:

- pályázati felhívásra,
- kérelemre,
Az eljárás
a Magyarországon bírósági nyilvántartásba vagy a Magyar Államkincstár által
megindítására jogosult törzskönyvi nyilvántartásba vett, péceli székhelyű, vagy országos, regionális,
megyei szervezetek péceli szervezettel is rendelkező, valamint nem péceli
székhelyű, de tevékenységével Pécelen is ható
a) egyesületek,
b) alapítványok,
c) közalapítványok,

d) egyéb szervezetek, amelyeket a bíróság a pályázat kiírásáig nyilvántartásba
vett, és az alapító okiratuknak vagy alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket
ténylegesen folytatják;
e) továbbá a fenti feltételeknek megfelelő egyházak, közfeladatot ellátó
intézmények
Ügyintézés határideje Az eljárás illetékmentes
és díja:
Szükséges okiratok:
Támogatási kérelem nyomtatvány,
A támogatási kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani:
- az alapító okirat vagy alapszabály másolatát,
- aláírási címpéldány másolatát,
- a köztartozásokról, valamint a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló
nyilatkozatot,
- az összeférhetetlenség, valamint az érintettség fennállásáról szóló
nyilatkozatot,
- amennyiben az érintettség fennáll, a közzétételi kérelem benyújtása is kötelező.
Az alkalmazott
jogszabályok:

- Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat pénzügyi
támogatásairól szóló 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete,
- Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Pécel Város
Önkormányzata tárgy. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete

Kapcsolódó
dokumentumok,
nyomtatványok,
útmutatók:
Egyéb fontos
tudnivalók:

- a köztartozásokról, valamint a rendezett munkaügyi kapcsolatokról,
- az összeférhetetlenség, valamint az érintettség fennállásáról.
Közzétételi kérelem (amennyiben az érintettség fennáll).
a kérelmező bírósági bejegyzésének kivonatát (annak másolatát), az alapító okirat
(alapszabály), annak az esetleges módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
másolatát és az aláírási címpéldány másolatát, abban az esetben nem kell
benyújtani, ha azt a támogatást kérő már korábban az önkormányzat részére
megküldte és ezen időponttól kezdődően abban változás nem történt.

1. melléklet a 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez4
Támogatási kérelem
I. Kérelmező
1. Neve (szervezet neve):
2. Címe, irányítószáma (szervezet címe):
3. Levelezési címe:
4. Telefonszáma, faxszáma:
5. E-mail címe:
6. Bankszámlaszáma:
7. Adószáma:
8. Statisztikai kódja:
9. Kapcsolattartó személy neve:
10. Kapcsolattartó személy címe:
11. Kapcsolattartó személy telefonszáma, faxszáma:
12. Kapcsolattartó személy e-mail címe:
II. A kérelem megvalósítása
1. A kérelem célja, indoka (röviden):
2. Megvalósítás időszaka (kezdés és befejezés időpontja):
3. Megvalósításhoz szükséges teljes összeg ….... Ft (a támogatás + saját erő)
4. Megvalósításhoz rendelkezésre álló forrás….... Ft (saját erő készpénz és egyéb forrás)
5. Igényelt támogatás teljes összege …............ Ft
6. A támogatást elő- vagy utófinanszírozással kéri:
7. Költségkategóriák szerint kért támogatás:
Működési költségek …............. Ft
Ezen belül:
Személyi jellegű kifizetések ….............. Ft
Dologi kiadások ….............. Ft
Felhalmozási költségek …......... Ft
8. A tárgyévben és az azt megelőző 3 évben elnyert önkormányzati és egyéb támogatások
forrása (támogató neve):
célja:
összege:
időpontja:
III. A kérelem részletes indokolása
A kérelmező részletesen írja le a támogatás pontos tartalmát (program esetében a program részletes leírása
vagy működés esetében a szervezet tevékenysége), illetve, hogy pontosan milyen költségtételekre kéri a
támogatást. A kérelemnek tartalmaznia kell a megvalósítandó cél részletes ismertetését, az annak
megvalósításához szükséges költségek részletes bemutatásával és amennyiben a saját erőn és a kért
támogatáson kívül más forrásokat is igénybe kíván venni, akkor azok részletes ismertetését.
IV. Nyilatkozatok
1. A támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy
a …......................................................................................................................-nak köztartozása nem áll fenn.
2. A …..................................................................................................................................... támogatást kérő
képviselőjeként kijelentem, hogy a részére a Pécel Város Önkormányzata által korábban nyújtott támogatás
felhasználásáról szóló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást az önkormányzat elfogadta, annak az
önkormányzat felé támogatási visszafizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Az 1. melléklet a 42/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos
2020. december 22-től.
4

3. A …...................................................................................................................... támogatást kérő
képviselőjeként kijelentem, hogy a jelen támogatási kérelemben megjelölt cél megvalósítása érdekében –
további támogatási kérelmet nyújtottunk be a …...................................................................-hoz/nem
nyújtottunk be további támogatási kérelmet.*
4. A támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a támogatási célt megvalósítjuk abban az esetben is,
amennyiben az igényelt támogatási összeget nem ítéli meg számunkra a Képviselő-testület.
V. Mellékletek
Mellékelni kell a kérelmező bírósági bejegyzésének kivonatát (annak másolatát), az alapító okirat
(alapszabály), annak az esetleges módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt másolatát és az aláírási
címpéldány másolatát, kivéve, ha azt a támogatást kérő már korábban az önkormányzat részére megküldte és
ezen időponttól kezdődően abban változás nem történt.
Pécel, 20.... év …........................
Kérelmező cégszerű aláírása

*

A szükséges rész aláhúzandó!

5. melléklet a 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez5
NYILATKOZAT
Alulírott,…............................................................................................................................................................
..............................................................................(támogatott
megnevezése)
képviseletére
jogosult
nyilatkozom, hogy …...............................................................................................-nak/nek (szervezet
megnevezése) lejárt köztartozása (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a székhely helye szerinti illetékes
önkormányzati adóhatóság, társadalombiztosítási szerv felé) nincs.
Alulírott,…............................................................................................................................................................
..............................................................................(szervezet megnevezése) képviseletére jogosult nyilatkozom,
hogy …................................................................................................................. szervezet megnevezése)
rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.
Ezt a nyilatkozatot a Pécel Város Önkormányzata által meghirdetett pályázat támogatási szerződésének
megkötéséhez adtuk ki.
Pécel, 201................................

Támogatott cégszerű aláírása

A 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 10/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet 11. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos: 2015. február 28.
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6. melléklet a 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez6
NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (benyújtandó a támogatási kérelemmel
egyidejűleg)
A Pályázó neve:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Bankszámlaszáma:
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) bekezdés 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
(A megfelelő rész aláhúzandó!)
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.
Pécel..........
Aláírás/ Cégszerű aláírás

A 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 10/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet 12. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos: 2015. február 28.
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7. melléklet a 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez7
KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1)
bekezdés szerinti érintettségről
A Pályázó neve:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Bankszámlaszáma:
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 pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet
tekintetében az érintettség fennáll, mert
– vezető tisztségviselője
– az alapítvány kezelőszervének, szervezetének tagja, tisztségviselője
– 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, nemzetiségi szószóló, polgármester, alpolgármester,
főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselőtestülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pontja alá nem tartozó – vezetője és
helyettesei
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):házastárs, egyeneságbeli rokon,
örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, 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.
Pécel, 201............................................................
Aláírás / Cégszerű aláírás

A 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 10/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet 13. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos: 2015. február 28.
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