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PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) 
Rendelete keretében támogatott „a munkahely megtartása” című pályázati felhíváshoz. 
 
 

A pályázó neve: 
A pályázat címe: 
 

 
 
 

A Polgármesteri Hivatal tölti ki! 
A pályázat azonosító száma:  

A pályázat beérkezési dátuma:  
 

I. A pályázó bemutatása 

I. 1. A pályázó törzsadatai 

  
Vállalkozás/egyéni vállalkozó/őstermelő/ 
családi gazdálkodó teljes neve 

 

Rövid neve (cégeknél)  
A pályázó gazdálkodási formája  
A pályázó címe  
A pályázó levelezési címe  
Telefonszáma, e-mail címe  
Adószáma  
Cégjegyzék száma  
Vállalkozói igazolvány száma  
Őstermelői igazolvány száma  
A családi gazdálkodó nyilvántartásba vételi száma  
Tevékenységét fő – vagy mellékfoglalkozásban végzi 
(kizárólag egyéni vállalkozók töltik ki!) 

 

Alapítás dátuma  
KSH számjele (17 jegyű)   
A számlavezető pénzintézet neve   
Bankszámlaszáma   
Projektfelelős neve (önéletrajzát kérjük csatolni!)  
Telefonszáma, e-mail címe  
Aláírásra jogosult hivatalos képviselő neve:  
Tisztsége:  
Elérhetősége (telefonszáma, e-mail címe):  
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 I. 2. Ismertesse a pályázó fő tevékenységeit 
 

 

 
II. A projekt összefoglalója 

II. 1. A projekt megvalósításának földrajzi helyszíne   
 (Több helyszín esetében kérjük az alábbi táblázatot ismételten kitölteni és az adatlaphoz csatolni.)  

Megye:   

Kistérség:   

Irányítószám, település és pontos cím:   

 

II. 2. A projekt megvalósításának ideje 

  
  Kezdési 

időpont 

(év, hónap, nap) 

Befejezési 

időpont 

(év, hónap, nap) 

A projekt 

időtartama 

Projektmegvalósítás       

 

II. 3. A projekt konkrét célja, megvalósításának részletes leírása 

(Kérjük, hogy csak a kereten belül szíveskedjék írni!) 
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II. 4. Összesítő a projekt költségvetéséről 

Források Ft % 

Saját forrás     
  

A kamatmentes kölcsönigény összege   

Projekt költség összesen   

II. 5. A kölcsön igényelt futamideje (maximum 36 hó): 
 

 

 
III. Eredményesség (Indikátorok) 

III.1. A projekt várható eredményei és azok számszerű adatai  

 
Eredmény megnevezése 

Eredmény 
mértékegysége

Eredmény 
számszerű adatai 

      
      
      
      
      
      

 

III.2. A projekt megvalósulásának hosszabb távú eredményei és hatásai 
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IV. Fenntarthatóság, fejlesztés 

IV.1. A projekt fenntarthatósága 

(Ismertesse a projektfenntarthatóságával (szakmai, pénzügyi és egyéb szempontból kapcsolatos elképzeléseit!) 

  
  
  
  
  
  
 

V. Gazdálkodási adatok e Ft-ban 
 

Megnevezés 2008. évi adatok 2009.évi adatok 2010.évi adatok 
*** 

Saját tőke *    
Tárgyi eszközök    

Eszközök összesen    
Értékesítés nettó árbevétele    

ebből export árbevétel:    
Üzemi tevékenység eredménye    
Pénzügyi műveletek eredménye    

Mérleg szerinti eredmény **    
Külföldi tőke aránya (%)    

Átlagos korrigált statisztikai állományi 
létszám 

   

Teljes munkaidősök  
havi átlagbére  (Ft/fő/hó) 

   

*    Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozás vagyona (árukészlet + tárgyi, eszközök leltár szerinti értéke) 
** Egyéni vállalkozó esetén az adóbevallás adatai szerinti jövedelem. *** Társas vállalkozások esetén 
tervezett, várható adatok 

VI. Hosszá lejáratú kötelezettségek 
e Ft-ban 

 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 
Összesen     

A hitelt biztosító pénzintézet (ek) megnevezése: ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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VII. Létszám adatok 

fő 
A foglalkoztatottak átlagos korrigált statisztikai állományi létszáma 2008. évben  
A foglalkoztatottak átlagos korrigált statisztikai állományi létszáma 2009. évben  
A foglalkoztatottak létszáma a pályázat benyújtásakor  
A foglalkoztatottak létszáma a pályázati cél megvalósulásakor  

 
 
VIII. Biztosítékok 
 
A kamatmentes kölcsön visszafizetésének biztosítékául felajánlott garancia 
 

A biztosíték megnevezése Értéke  
(e Ft-ban) 

Tulajdonos, egyéb jogosult 
megnevezése 

Pénzbetét:   
Értékpapír:   
Bankgarancia:   
Ingatlan:    
Vagyontárgy:    
Azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás:   

A megnevezés rovatban konkrétan nevezze meg a biztosítékot! Pl. XX Banknál elhelyezett 500 Ft összegű 
betét, vagy XY tulajdonában lévő, N értékű, tehermentes lakás  

IX. Mellékletek 

IX.1. A Pályázó adatainak igazolására szolgáló dokumentumok  

  
A csatolt iratok megnevezése A csatolandó irat 

megjelölése 
A mellékelt 

 példányszám (db) 
Cégkivonat és tagjegyzék – eredeti   

Vállalkozói igazolvány – másolat   
Őstermelői igazolvány - másolat   

Családi gazd. nyt-ba vételéről szóló hat. - másolat   
Aláírási címpéldány - másolat   

Biztosítékra vonatkozó iratok - eredeti   
2008. évi mérlegbeszámoló  - másolat   
2009. évi mérlegbeszámoló - másolat   

2009. évi adóbevallás (másolat)   
Egyéb iratok - eredeti   
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IX. 2. Nyilatkozat a szükséges önerő rendelkezésre állásáról 

A Kitöltési Útmutatóban leírtak szerint, a Pályázati Adatlap, X. Aláírások fejezetében szükséges 
kitölteni. 

IX. 3. Árajánlatok 

A 250.000.- Ft-ot elérő és meghaladó eszköz- és anyagbeszerzések, ill. szolgáltatások vásárlása 
esetén tételes árajánlatot szükséges csatolni. 

Eszközbeszerzés esetén a megvásárolni kívánt eszköz műszaki paramétereinek részletes leírása, 
ismertetése is szükséges.  

IX. 4. A projektvezető szakmai önéletrajza  

Aláírással ellátott, önéletrajzok becsatolása szükséges.  

 

X. Aláírások 

Nyilatkozat köztartozás mentességről 

 
Alulírott………….................................., büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az 
általam képviselt társaság ellen/ellenem, felszámolási, ill. végelszámolási/végrehajtási eljárás nincs 
folyamatban, és 30 napnál régebbi köztartozása/köztartozásom nincs.   

 
Dátum:...................................................  
  

      P.H. 

     ................................................... 

                                                                                               cégszerű aláírás 
 
 
 

Nyilatkozat az önerő rendelkezésre állásáról 
 

Alulírott……………………………………….. (név), mint a ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..(pályázó megnevezése, 
székhelye és adószáma) nyilatkozattételre jogosult képviselője, kijelentem, hogy a Szentes Város 
Önkormányzatához benyújtott ………………………………………………………..című pályázatban rögzített  
szükséges önerő rendelkezésemre áll, és azt a pályázatban leírtak szerint használom fel. 
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Saját forrás összege:   
Saját forrás megnevezése:   
Saját forrás rendelkezésre állásának módja:   

Dátum:...................................................  
  

      P.H. 

     ................................................... 

     cégszerű aláírás 

 

Igazolom, hogy a pályázatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek. A Pályázatot 1 db eredeti 
és 2 db másolati példányban nyújtom be. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a 
pályázatból való kizárást eredményezi. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat elfogadása esetén a 
támogatás tényét Szentes Város Önkormányzata Polgármesterei Hivatala internetes honlapján, és a 
Szentesi Életben nyilvánosságra hozza, 

 

Dátum: .........................................................  

 

 

P.H. 

pályázó cégszerű aláírása 


