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A pályázó szervezet hivatalos képviselőjének nyilatkozata 
 

 

Pályázó neve: ______________________________________________________________________________________________ 

 

Pályázat címe: _____________________________________________________________________________________________ 

 

Alulírott, a pályázó intézmény hivatalos képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában 

nyilatkozom az alábbiakról: 

 

Jogosult vagyok a pályázó intézmény hivatalos képviseletére; 

 

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

körűek, valódiak és hitelesek; 

 

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 terhel, amennyiben a támogatási szerződésben meghatározott 

kötelezettségeim teljesítésével, az általam megadott adatokkal vagy az intézménnyel 

kapcsolatban az alábbiakban leírt bármely változás bekövetkezik: 

 

A támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított 

három hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy 

 

A támogatási szerződés megkötése után a Közpénztv. 6. §-a szerinti kizáró ok merül fel, vagy 

 

Az általam képviselt intézmény ellen jogerős végzés alapján felszámolási, csőd-, végelszámolási 

vagy egyéb - a megszüntetésre irányuló - eljárás indul, vagy 

 

A támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási 

szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, 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 

 

Amennyiben a támogatási szerződés biztosíték adási kötelezettséget írt elő, a biztosíték 

megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken. 

 

Kijelentem, hogy az általam képviselt pályázó intézmény megfelel az Áht. 50. § (1) bek. 

követelményeinek: rendezett munkaügyi kapcsolatok. 

 



Nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt, a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és 

igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátom. 

 

Az általam képviselt intézmény a pályázat benyújtásakor önálló jogi személyiséggel rendelkezik. 

 

Az általam képviselt intézmény 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 intézmény a pályázaton való részvételre jogosult, a pályázati kiírásban 

megfogalmazott feltételeknek mindenben megfelel. 

 

Tudomásul veszem, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás célja, a 

támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye jogszabályban meghatározottak 

szerint nyilvánosságra hozhatók. 

 

Nyilatkozom, hogy elnyert támogatás esetén a támogatási összeg felhasználása során a hatályos 

számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási jogszabályi előírásoknak megfelelően járok el. 

 

Tudomásul veszem, hogy a támogatás magyarországi felhasználásakor a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint járok el. 

 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt intézmény vonatkozásában a közpénzekből nyújtott 

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

foglalt kizáró ok nem áll fenn. 

 

Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és - amennyiben 

jogszabály szerint ez előírás - annak kamatait köteles vagyok visszafizetni. 

 

Tudomásul veszem, hogy - amennyiben a pályázati kiírás szerint az általam képviselt szervezet 

biztosíték nyújtására kötelezett - a biztosítékot legkésőbb a folyósítás időpontja előtti 5. napig 

rendelkezésre bocsátom. 

 

Tudomásul veszem, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, aki jogszabályban vagy Ávr.-

ben a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi 

meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt intézmény adólevonási joggal: 

- rendelkezik 

- nem rendelkezik 

 

(Figyelem! Kérjük aláhúzással jelölni.) 

 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt intézmény a támogatott tevékenység vagy a támogatási 

cél tekintetében az adóterhet: 

- áthárítja 



- nem hárítja át 

 

(Figyelem! Kérjük aláhúzással jelölni.) 

 

Tudomásul veszem, hogy a pályázati kiírásban és jogszabályban előírt biztosítékokat legkésőbb – 

a Támogató irányítása alá tartozó költségvetési szerv kedvezményezett kivételével – az Ávr. 77. § 

(4) bekezdése szerinti időpontig rendelkezésre bocsátom. 

 

Nyilatkozom arról, hogy az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumokat az alábbi helyszínen a 

jogszabályok által előírt időtartamig tárolom, és amennyiben a fellelhetőség helye megváltozik, 

arról haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban értesítem a Támogatót/Lebonyolítót. 

 

Helyszín, dátum: ....................................... 

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

 

 
A pályázó hivatalos képviselőjének aláírása 

 

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

 

 


