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HAT-14-04 

A pályázó szervezet törvényes képviselőjének 

nyilatkozata 

 

Pályázó neve: ___________________________________________________________________ 

Pályázat címe: __________________________________________________________________ 

Alulírott, a pályázó szervezet hivatalos képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy: 

 jogosult vagyok a megjelölt pályázó szervezet hivatalos képviseletére;  

 az általam képviselt szervezet a pályázat benyújtásakor önálló jogi személyiséggel 

rendelkezik; 

 kijelentem, hogy a benyújtott pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes 

körűek, valódiak és hitelesek; 

 az általam képviselt pályázó szervezet megfelel az Áht. 50. § (1) bek. követelményeinek és  a 

rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) 

NGM rendelet szerinti adatait rendelkezésre bocsátja; 

 az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás 

alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 

jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban; 

 az általam képviselt szervezet a pályázaton való részvételre jogosult, a pályázati kiírásban 

megfogalmazott feltételeknek mindenben megfelel és eleget tett az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 

évi CLXXV. törvény 75. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségnek;   

 személyem, illetve az általam képviselt szervezet vonatkozásában a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. §-

ában foglalt kizáró ok nem áll fenn;  

 személyem, illetve az általam képviselt szervezet vonatkozásában a Knyt. 8. §-ában foglalt 

érintettség nem áll fenn;  

(vagy) 

személyem, illetve az általam képviselt szervezet vonatkozásában a Knyt. 8. §-ában foglalt 

érintettség közzétételét jelen támogatási igényhez csatolt, a kozpenzpalyazat.gov.hu 

honlapról letölthető nyilatkozatban kezdeményeztem; 

 

(a megfelelő rész aláhúzandó!) 

 

 kijelentem, hogy jelen támogatási igénnyel azonos tárgyban más szervezethez vagy 

Támogatóhoz/Lebonyolítóhoz támogatási igényt, jelen igénylés benyújtásának időpontjához 

képest korábbi időpontban, illetve egyidejűleg benyújtottam/nem nyújtottam be. (FIGYELEM! 

Kérjük aláhúzással jelölni). 

 amennyiben benyújtottam, jelen pályázati programhoz az alábbi szervezetektől kértem 

korábban, illetve egyidejűleg támogatást: 

A BENYÚJTOTT TÁMOGATÁSI 

IGÉNYT (PÁLYÁZATOT) 
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*Jelen támogatási igény benyújtásakor már elbírált, más szervezethez benyújtott 

támogatási igény esetén kérjük kitölteni! 

 nyilatkozom, hogy a pályázat tárgyát képező tevékenység vonatkozásában az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján az általam képviselt szervezet 

a) adólevonási joggal 

o rendelkezik 

o nem rendelkezik  

b) az adóterhet  

o áthárítja 

o nem hárítja át 

(FIGYELEM! Kérjük, aláhúzással jelölni.) 

 kijelentem, hogy a biztosítékot legkésőbb a folyósítás időpontja előtti 5. napig rendelkezésre 

bocsátom; 

 tudomásul veszem, hogy a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, 

jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől 

történő elállás, illetve annak felmondása esetén, a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési 

támogatás összegét ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles 

vagyok visszafizetni; 

 kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet támogatási szerződésben feltüntetett csekély 

összegű állami támogatásban a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi 

évben részesült: igen/nem. (FIGYELEM! Kérjük, aláhúzással jelölni.); 

PÉNZÜGYI ÉV ELNYERT CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 

2012.  

2013.  

2014.  

 

 nyilatkozom arról, hogy az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumokat az alábbi helyszínen 

(címen) a jogszabályok által előírt időtartamig tárolom; 

Település: 

Utca/házszám: 

Irányítószám: 

 tudomásul veszem, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 83. § (1) bekezdése szerinti 8 napos írásbeli 

bejelentési kötelezettség áll fenn, amennyiben a támogatási szerződésben meghatározott 

kötelezettségek teljesítésével, a pályázati dokumentációban megadott adatokkal vagy az 

általam képviselt szervezettel kapcsolatban változás bekövetkezik, így különösen: 

 a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő 

időpontjától számított három hónapon belül a támogatott tevékenység nem 

kezdődik meg, vagy  

 a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, 

vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet 

szenved, vagy 

 a pályázat benyújtásakor megtett nyilatkozatok bármelyikének visszavonása 

válik szükségessé, vagy 

 a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően 

csökken, vagy 

 a támogatási szerződés megkötése után a Közpénztv. 6. §-a szerinti kizáró ok 

vagy a Közpénztv. 8. §-a szerinti érintettség merül fel, vagy 

 az általam képviselt szervezet ellen jogerős végzés alapján felszámolási, csőd-, 

végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésre irányuló - eljárás indul, vagy 

 az általam képviselt szervezet adólevonási jogosultságában változás következik 

be, vagy 

 a támogatási szerződés megkötését követően az Áht. 50 § (1) bekezdésében 

meghatározott valamely követelmény tekintetében változás következik be, vagy 
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 a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedély visszavonására kerül 

sor, vagy 

 az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok fellelhetőségi helye megváltozik. 

 jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a pályázati dokumentációban megadott adatokat a 

pályázat lebonyolítása, elbírálása érdekében kezelje, feldolgozza, a bíráló(k)nak továbbítsa, és 

azokat a pályázat lezárulta után 10 évig megőrizze; 

 tudomásul veszem, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a személyes adatokat 

harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át, kivéve, ha az átadásra 

jogszabályi felhatalmazással bíró szerv kéri. 

 
 
 

                 ----------------------------------------                ------------------------------------------ 
                            Helyszín, dátum                              A pályázó hivatalos képviselőjének aláírása  
                                                                                                      és pecsétje 


