2. melléklet a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
A pályázó, kérelmező
elnevezése: .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
képviselőjének neve (aláírásra jogosult személy): ................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
székhelye: ...........................................................................................................................................................
adószáma: ...........................................................................................................................................................
cégjegyzékszáma vagy egyéb nyilvántartási száma: .......................................................................................
nyilvántartásba vételi okiratának száma: .........................................................................................................
A nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:.....................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában
1.) Kijelentem, hogy, a benyújtott pályázatban/kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes
körűek, valódiak és hitelesek.
2.) Nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt szervezet korábban vagy jelen szerződéssel egyidejűleg az adott
tárgyban támogatási igényt nyújtott be (a megfelelőt aláhúzni)
igen

nem

Amennyiben igen, úgy nyilatkozom a benyújtás helyéről és idejéről:
benyújtás helye: .................................................................................................................................................
benyújtás ideje: .................................................................................................................................................
3.) Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként/kérelmezőként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.),
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdése szerint az
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
a) a Knyt. 6. § (1) bekezdése

aláhúzni)

1

és az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség (a megfelelőt

nem áll fenn
fennáll a(z) …… pont alapján;
b) a Knyt. 8. § (1) bekezdése 2 szerinti érintettség (a megfelelőt aláhúzni)
nem áll fenn
fennáll a(z) …… pont alapján;
Az összeférhetetlenség, vagy érintettség alapjául szolgáló körülmények leírása:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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Nyilatkozom arról, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
rendelkezéseinek eleget téve érintettségemmel kapcsolatban, illetve összeférhetetlenségem megszüntetése érdekében
az alábbiak szerint intézkedtem:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
4.) Kijelentem, hogy kedvezményezettként beszámoló készítésére és letétbe helyezésére kötelezett vagyok (a

megfelelőt aláhúzni)

igen

nem

Amennyiben beszámoló készítésére és letétbe helyezésére kötelezett vagyok, (a megfelelőt aláhúzni)

a) megtörtént a beszámoló elkészítése és letétbe helyezése
b) nem történt meg a beszámoló elkészítése és letétbe helyezése
5.) Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a közzétételi kötelezettségének eleget tett az alábbi honlapon:
..........................................................................................................................................................................
6.) Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
7.) Kijelentem, hogy 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.
8.) Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek nincs lejárt esedékességű, vagy meg nem fizetett
adótartozása – ide értve a helyi adókat is –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt:
köztartozás).
9.) Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a pályázatban/kérelemben foglalt tevékenysége hatósági
engedélyhez kötött (a megfelelőt aláhúzni)
igen

nem

Amennyiben igen úgy a tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik
igen

nem

10.) Tudomásul veszem, hogy nem lehet támogatási jogviszonyban kedvezményezett,
a) az, aki a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként
részt vett,
b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes
államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezetője,
c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó
d) a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló
gazdasági társaság,
e) az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában
lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével - az olyan gazdasági
társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi
jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.
11.) Tudomásul veszem, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, aki
a) nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi
kötelezettségének nem tett eleget,
c) nem minősül átlátható szervezetnek,
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d) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
e) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott
vagy ilyen nyilatkozatot tett,
f) a támogató által vagy jogszabályban meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésre, továbbá azt
nem igazolja, vagy nem nyilatkozik a saját forrás rendelkezésre állásáról írásban,
g) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
12.) Nyilatkozom továbbá, hogy nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettségem, amely a támogatás
céljának megvalósulását meghiúsíthatja.
13.) Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet a támogatott tevékenység vagy a támogatási cél
tekintetében az általános forgalmi adó levonására
□ jogosult;

□ nem jogosult.

14.) Tudomásul veszem, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás célja, a támogatás
összege, a támogatott program megvalósítási helye jogszabályban meghatározottak szerint nyilvánosságra hozhatók.
15.) Kedvezményezett a jelen nyilatkozat aláírásával nyilatkozik arról, hogy a támogatási szerződésben meghatározott
pénzügyi és egyéb számviteli bizonylatokat, banki átutalási igazolásokat, számlákat más Támogató felé nem számolja
el.
16.) Tudomásul veszem, hogy Baja Város Önkormányzat a személyes adatokat harmadik fél részére semmilyen
körülmények között nem adja át, kivéve, ha az átadásra jogszabályi felhatalmazással bíró szerv kéri.
Kelt: ………………………….. 20……. év ………………………… hó ………nap

……….………………………………………
(Kedvezményezett cégszerű aláírása, bélyegzője)
________________________________________________________________________________________
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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)9 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.
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