NYILATKOZAT
(vissza nem térítendő önkormányzati támogatás igényléséhez)

Támogatást igénylő neve:
Támogatást igénylő lakcíme, székhelye:
Nyilvántartásba vételt végző szerv neve és a nyilvántartási szám vagy természetes személynél
születési hely, idő, anyja neve:

Adószám / Adóazonosító jel:
Bankszámlaszám:
Támogatást igénylő képviselőjének
- neve:
- beosztása:
- telefon/fax száma:
- e-mail címe:
A támogatást igénylő (szervezet képviselője) büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy
(X-szel jelölje):
 A támogatást igénylő megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bek. a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményeinek (az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. /Ávr./ 82. §).
A támogatást igénylő az Áht. 50. § (1) bek. c) pontjának megfelelő átlátható szervezetnek
minősül (átlátható szervezet: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja szerinti fogalom).
 A támogatást igénylőnek jelen nyilatkozat megtételekor nincs esedékessé vált, és meg
nem fizetett adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása.
 A támogatást igénylő a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jogosult
államháztartási alrendszerekből támogatást igénybe venni, abból kizárva nincs.

A támogatást igénylővel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdése1 szerinti
összeférhetetlenség
 nem áll fenn;
 fennáll a Knyt. 6. § (1) bek. ………..... pontja(i) alapján.
A támogatást igénylővel szemben a Knyt. 8. § (1) bekezdése2 szerinti érintettség
 nem áll fenn;
 fennáll a Knyt. 8. § (1) bek. …………. pontja(i) alapján.

Kelt.:………………………………………..
……………………………………
(cégszerű) aláírás
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6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont alá tartozó személy
vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az
egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti
egysége, valamint az egyházi jogi személy,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
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8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)–
c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt
következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő
közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

