
3. számú melléklet 

                                                                                                                                          

 Kérem, aláhúzással válassza ki a nyilatkozattevő szempontjából megfelelőt: 

intézmény / szervezet / magánszemély 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott ……………………………………………………………. büntetőjogi felelősségem 

tudatában kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok 

teljes körűek, valódiak és hitelesek. A pályázati felhívásban előírt biztosítékok 

rendelkezésre állnak, valós értékűek és érvényesíthetőek. 

Kijelentem, hogy 

1. az elnyert támogatást cél szerint használom fel, 

2. nem állnak fenn olyan okok, melyek a támogatás igénybevételét kizárják, 

3. a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig bejelentem, ha ellenem 

csőd-, végelszámolási, vagy felszámolási eljárás indult, 

4. 60 napon túli köztartozásom (adótartozás, munkaadókat terhelő járulék, közüzemi díj 

stb.), az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem 

egyenlített köztartozásom továbbá az önkormányzat és intézményei, valamint 

gazdasági társaságai felé semmilyen kiegyenlítetlen tartozásom nincs. 

5. nem áll fenn velem szemben az Önkormányzat támogatása igénybevételére kötött 

korábbi szerződésben vállalt kötelezettségek megszegésének esete. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy 

1. a köztartozások figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát vagy adóazonosító 

jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét, társadalombiztosítási folyószámlaszámát a 

támogatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, 

illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, 

2. a pályázat szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a 

jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizzék, 

3. a Kincstár keretében működő, alapvetően pénzügyi szemléletű megfigyelő rendszer, 

(az OTMR a jogszabályban meghatározott jogosultak döntéshozók, előirányzat-

kezelők, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetőséget biztosítok a 

pénzügyi adatbázishoz. 

Tudomásul veszem, hogy 

1. 60 napon túli köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illet 

meg, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül, illetve az esedékes 

támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt 

kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerülhet, 

2. a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás 

összege, a támogatott program megvalósítási helye a vonatkozó jogszabályokban 

előírt módon (Knyt.) nyilvánosságra hozhatóak, 

3. a támogató jogosult az Áht. 53.§, 53/A. § és az Ávr. 83.§ (1) bekezdése alapján eljárni.  

 

Ezen nyilatkozat a kedvezményezettel kötött szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

 

Sopron, 2020. 

 

 

………………….………………………… 

a pályázó cégszerű aláírása 

 

. 


