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ПРИЈАВА
НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА РАДИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА
ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
JELENTKEZÉS
AZ EGYHÁZAK ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK PROJEKTUMAINAK TÁRSPÉNZELÉSE
CÉLJÁBÓL KIÍRT NYILVÁNOS PÁLYÁZATRA
I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ
ÁLTALÁNOS ADATOK
1. Подаци о подносиоцу пријаве/A pályázó adatai
Назив подносиоца пријаве /A pályázó neve

Седиште подносиоца пријаве (насељено мето, улица и кућни број)/A pályázó székhelye
(település, utca, házszám)

Број телефона и телефакса/ Telefon és telefax szám
Е-маил адреса/ E-mail cím
Интернет адреса/ Internet cím
Број жиро-рачуна подносиоца пријаве и назив банке/ A pályázó zsírószámlája és a bank neve

Матични број/ Törzsszám

ПИБ/ Adóazonosító szám

Одговорно лице/особа овлашћена за заступање/ (име и презиме, функција, адреса, телефон,
број мобилног телефона,е-маил) Felhatalmazott/felelıs képviselı (vezeték- és utónév, tisztség, cím,
telefon, mobiltelefon, e-mail)
Најзначајнији пројекти реализовани у претходној години/ Az elızı év legjelentısebb projektumai

2. Подаци о пројекту/ A projektum adatai
Назив пројекта/A projektum neve
Сажет опис ројекта (детаљан опис пројекта доставља се у прилогу)/ A projektum rövid leírása
(részletes leírást mellékletben kell továbbítani)
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Место реализације пројекта / A projektum megvalósításának helye
Време реализације ројекта (време почетка и завршетка пројекта)/ A projektum megvalósításának
ideje (megkezdésének és befejezésének idıpontja)
Да ли је реализација пројекта започета? (заокружити)/Megkezdıdıtt-e a projektum megvalósítása
(bekarikázni)
ДА-IGEN
НЕ-NEM
Уколико је одговор ДА, обележити фазу у којој се пројекат налази:/ Ha a válasz igen, megjelölni,
mely szakaszban van a projektum megvalósítása:
а) почетна фаза/ kezdeti szakasz
б) наставак активности/ folyamatban lévı tevékenységek
ц) завршна фаза/ befejezı szakasz
Уколико је одговор ДА, навести досадашње финансирање пројекта (за претходне две године)
Ha a válasz igen, felsorolni a projektum eddigi pénzelésének adatait (az utóbbi két évre vonatkozóan)
Година/év
Извор
износ средстава/ az
намена/rendeltetés
финансирања/pénzforrás
eszközök összege

3. Финансијски план пројекта
(односи се на буџетску годину)
A pályázat pénzügyi terve (a költségvetési évre vonatkozik)
Износ средстава потребан за потпуну
реализацију пројекта у буџетској години/
A projektum teljes megvalósításához szükséges
összeg a költségvetési évben
Износ средстава који се тражи од општине за
реализацију пројекта у буџетској години/
A projektum megvalósításához a községtıl kért
eszközök összege a költségvetési évben
Износ сопствених средстава за реализацију
пројекта у буџетској години/ A projektum
megvalósításához rendelkezésre álló saját
eszközök–önrész- összege a költségvetési
évben
Структура трошкова пројекта / A projektum pénzügyi szerkezete
(навести детаљне трошкове: услуге по уговору, столарски радови, молерски радови и сл./
részletesen felsorolni a kiadásokat: szerzıdés szerinti szolgáltatások, asztalosmunkák, festés, stb.)
Износ укупно потребних Износ средстава који
Износ сопствених
Врста трошкова
средстава/A szükséges се тражи од општине/
средстава/ Saját
A kiadások fajtája
eszközök összege
A községtıl kért
eszközök (önrész)
összesen
eszközök összege
összege

Укупно/összesen:
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II. ПРИЛОЗИ-MELLÉKLETEK
(заокружити односно уписати)/bekarikázni illetve beírni
1) Доказ о подносиоцу пријаве – bizonylat a pályázóról
а. извод из регистра у којем је подносилац пријаве регистрован/ a nyilvántartás kivonata,
amelyben a pályázó tevékenységét bejegyezték
2) Преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности,
досадашњи пројекти и сл.) сачињен од стране подносиоца пријаве/ A pályázó alapvetı
adatainak áttekintése (története, tevékenységének leírása, eddigi projektumok stb.)
3) Опис пројекта за чије се суфинансирање подноси пријава/ A társpénzelésre pályázó projektum
leírása
4) Други докази/Egyéb bizonylatok:
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________
III. ИЗЈАВА
о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да општина суфинансира
пријављени пројекат
NYILATKOZAT
a pályázót érintı kötelezettségek elfogadásáról, ha a beadott pályázatot a község
társpénzelni fogja
Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу,
изјављујем:/ A pályázó felelıs személyeként büntetıjogi és anyagi felelısség mellett
kijelentem,
- да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни/ hogy a pályázati jelentkezésben
megjelölt adatok valósak és pontosak;
- да ће додељена средства бити наменски утрошена/hogy a jóváhagyott eszközöket
célszerően fogják felhasználni;
- да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији пројекта на прописаном
обрасцу са финансијском документацијом/ hogy a törvényes határidın belül továbbítják a
projektum megvalósításáról szóló jelentést a pénzügyi okiratokkal együtt;
- да ће током реализације пројекта у публикацијама и другим медијима бити назначено да
је реализацију подржала општина/ hogy a projektum megvalósítása során megjelent
írásokban, médiatermékekben közzéteszik, hogy annak megvalósítását a község támogatta.

Место и датум/Helység és keltezés

М.П./P.H.

Потпис овлашћеног лица
A felhatalmazott személy aláírása
_____________________________
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