
PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 
ellenőrzési lista 

EMMI MŰKÖDÉSI PÁLYÁZAT  
nem minősített színházak és táncegyüttesek 

részére 
2015 

Pályázó neve: 

Altéma száma, megnevezése: 

Sorszám Dokumentum neve OK 

1. Pályázati adatlap  

2. Költségkalkuláció (Forráshiány = igényelt támogatás!)  

3. jogi dokumentáció  

3.1. létesítő okirat másolata  

3.2. 30 napnál nem régebbi eredeti hiteles bírósági kivonat   

3.3. 
ÚJ! 

30 napnál nem régebbi eredeti  aláírás minta (közjegyző, vagy ügyvéd vagy a 
pénzintézet által hitelesített aláíró karton) 

 

3.4. 
ÚJ! 

30 napnál nem régebbi eredeti banki igazolás a számlavezetésről (Nem azonos a 
banki aláíró kartonnal!) 

 

4. 
ÚJ! 

Ectv. szerinti közhasznúság igazolása  

 jogerős végzés másolata    VAGY  

 igazoló dokumentáció arról, hogy a közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránti 
kérelmet a pályázó benyújtotta, és amelynek elbírálása jelen pályázat 
benyújtásakor folyamatban van. (változásbejegyzési kérelem másolati példánya, 
a benyújtást követően az eljárásban keletkezett további okiratok, hiánypótlási 
felhívás, a hiánypótlási felhívásra benyújtott okiratok stb.) 

 

5. OSZMI igazolás  

6. 
ÚJ! 

nyilatkozat a 2014. március 1. és 2015. február 28. között keletkezett 
jegybevételről (forgalmazási bevételről), színházi nevelési társulat esetében arról, 
hogy az előadások legalább 80% színházi nevelési foglalkozás 

 

7. szakmai és működési terv 2015  

8. szakmai beszámoló 2014  

9. adattáblázat  

9.1. adatlap 1 - önbesorolás  

9.2. adatlap 2 – statisztikai adatok összesítője  

9.3. költségképzők, kiadások  

9.4. 1A- saját előadások – 2014. január 1-2015. február 28.  

9.5. 1B- tervezett saját előadások -2015. március 1-2016. február 29.  

9.6. 2A- befogadott előadások -2014. január 1-2015. február 28.  

9.7. 2B- befogadni tervezett előadások -2015. március 1-2016. február 29.  

9.8. 3A – egyéb szakmai tevékenység – 2014. január 1-2015. február 28.  

9.9. 3B- tervezett egyéb szakmai tevékenység – 2015. március 1-2016. február 29.  

9.10. 4A – munkatársak – 2014  

9.11. 4B – munkatársak – 2015  

10. beleegyező nyilatkozat a sajtómappa OSZMI-nak való átadásához  

11. sajtómappa (2 nyomtatott példány!)  

12. bemutatókról készült DVD 1-1 példánya  

13. szándéknyilatkozatok, elfogadó nyilatkozattal  

14. nagy értékű eszközbeszerzés esetén 3 árajánlat  

speciális:   

15. ernyőszervezet esetén a tagszervezeteinek nyilatkozata  

16. önkormányzati fenntartású pályázó esetén a közszolgáltatási szerződés illetve/vagy 
a fenntartói megállapodás 

 

 
- Javasolt az ellenőrzési lista sorrendjében összeállítani a pályázati dokumentumokat és az ellenőrzött 

listát a beküldendő anyag tetejére tenni! 
- 2 NYOMTATOTT PÉLDÁNY (eredeti és másolat megkülönböztetésével) 
- kategóriától függően 3-4-9 DB CD/DVD PÉLDÁNY a teljes pályázati dokumentációval (mindegyikre rá 

kell írni a pályázó nevét!) 
- előadásokról készült DVD 1-1 példány (nem kell külön minden kurátornak, de a pályázó nevét és a mű 

címét rá kell írni!) 

- cégszerű aláírás és pecsét kell az adatlapon és a költségkalkuláción is! (Pecsét hiányában nyilatkozat!) 

- Az egészet egy csomagban kell feladni! (NKA FEPO 1388 Bp.Pf.82. VAGY 1085 Bp. Gyulai P.u.13.) 


