
N Y I L A T K O Z A T            

Alulírott,  ______________________ –  büntetőjogi  felelősségem  tudatában  –  mint  a
_______________________________ képviselője  az  alábbiakban  nyilatkozom a  közpénzekből
nyújtott  támogatások átláthatóságáról szóló 2007.  évi  CLXXXI.  törvény által  előírt  adatokról  és
összeférhetetlenségről.

Kedvezményezett szervezet:

Neve: _____________________________________________________

Székhelye: _________________________________________________

Nyilvántartási száma: _________________________________________

Nyilvántartásba vevő szervezet neve: ____________________________

Kijelentem, hogy a _________________________________nél nincs alkalmazásban olyan vezető
tisztségviselő, tag, tisztségviselő, ügyintéző vagy képviseleti szerv tagja aki:

– aki a támogatás elbírásának eljárásában döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
– a fenti törvény szerinti kizárt közjogi tisztségviselő, és
– a fent említett személyek közeli hozzátartozója.

Kijelentem,  hogy  a  _______________________________,  illetve  ennek  önálló  személyiség
szervezeti egysége:

– a támogatás megítélését megelőző öt évben együttműködési megállapodást nem kötött vagy
tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, és
– a támogatás megítélését megelőző öt évben párttal  közös jelöltet  nem állított  országgyűlési,
európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.

Kijelentem  továbbá,  hogy   _________________________________ szemben  a  közpénzekből
nyújtott  támogatások  átláthatóságáról  szóló  2007.  évi  CLXXXI.  törvény  megsértéséből  adódó
jogerősen kiszabott kizárás nem áll fenn.

Dunaújváros, ………………… PH.                      

     aláírás



Nyilatkozat

Alulírott..................................................................................................................................mint
a....................................................................................................................................
(szervezet  neve).....................................................................................................…………..
(szervezet székhelye) képviseletében az alábbiak szerint nyilatkozom:

1.) A becsatolt dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.

2.) A.................................................................................…........................(szervezet neve) nem áll
végelszámolás,  felszámolás,  ill.  csődeljárás  alatt  és  ezenkívül  sincs  egyéb  szervezetünk
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás folyamatban.

3.)  A.................................................................................…........................(szervezet  neve)-nek
nem  áll  fenn  harmadik  személy  irányában  olyan  kötelezettsége,  amely  a  támogatás  céljának
megvalósulását meghiúsítja.

4.)  Jelen  kérelem tárgyában támogatási  igényt  e  kérelemmel  egyidejűleg,  illetve  a  ………. év
folyamán Támogatónál/……………………..(más szervhez) benyújtottam/nem nyújtottam be.*

5.)   A.................................................................................…........................(szervezet  neve)  a
…………………………………………………………………………………..(támogatott  tevékenység
megnevezése) megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.

6.)  A.................................................................................…........................(szervezet  neve)
támogatásból  finanszírozandó  kiadás  tekintetében  adólevonási  jogosultsággal  rendelkezik:
igen/nem.*

7.) A.................................................................................…........................(szervezet neve) megfelel
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében foglaltaknak.

………………………...,(hely) ….. ……………..(dátum)

Aláírás: …................................................

Olvasható név: …....................................

Tisztség: ….........................................…

* A megfelelő rész aláhúzandó.”



NYILATKOZAT

Alulírott, …...........................................................................................................................

mint a ….............................................................................................................................

szervezet (székhelye: …........................................................................................)

képviselője  büntetőjogi  felelősségem  tudatában  nyilatkozom  arról,  hogy  a  szervezetnek  nincs

köztartozása, illetve Dunaújváros Megyei Jogú Város felé fennálló tartozása. 

………………………...,(hely) ….. ……………..(dátum)

Aláírás: …....................................................

Olvasható név: ….......................................

Tisztség: …..................................................



Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági
rendelet alapján a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során

nem vettem igénybe de minimis támogatást, illetve 
igénybe vettem, összesen ….................................Ft összegű de minimis támogatást 1

              (A megfelelő válasz aláhúzandó)

………………………...,(hely) ….. ……………..(dátum)

Aláírás: …................................................

Olvasható név: …....................................

Tisztség: …...........................................…

1

Egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során a 1407/2013/EU bizottsági
rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.



KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §

(1) bekezdés szerinti érintettségéről

A pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje: 
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
___________________________________________________________________________
Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény  8.  §  (1)  bekezdés  szerinti  érintettség  személyemmel,  illetve  a  pályázóként  megjelölt
szervezettel szemben fennáll,
mert 

a)  A  pályázati  eljárásban  döntés-előkészítőként  közreműködő  vagy  döntéshozó  szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok,  de a törvény értelmében nem minősülök döntés-
előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) 
Indoklás: 
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a
szervezet neve, székhelye beírandó)
: 
................................................................
.......................................................................................................................................
.............................. 

b)Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok  (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás: 
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági  elnök,  Országgyűlés  által  választott  vagy  a  köztársasági  elnök  által  kinevezett
tisztségviselő,  országgyűlési  és az  európai  parlamenti  képviselő,  polgármester,  alpolgármester,
főpolgármester,  főpolgármester-helyettes,  helyi  önkormányzati  képviselő,  helyi  önkormányzat
képviselő-testülete  bizottságának  tagja,  központi  államigazgatási  szerv  -  a  2007.  évi  CLXXXI.
törvény 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei.

c)Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok(Kizárólag természetes személy
pályázó esetén!)
Indoklás: 
-  Közeli  hozzátartozóm  a  pályázati  eljárásban  döntés  előkészítőként  közreműködő,  vagy
döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,  de a törvény értelmében nem
minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. 
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő. 
(A kívánt rész aláhúzandó!)

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése :
(a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt
gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.

d)A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság amely az a)-c) pontban megjelölt



személy tulajdonában áll
(Kizárólag gazdasági társaság esetén pályázó esetén!).
Indoklás:
Az érintett tulajdonos, szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban
áll
(a szervezet neve, székhelye beírandó):
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Közjogi tisztségének megjelölése 
(a tisztség beírandó):
..................................................................................................................
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése 
(a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt
gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház, vagy szakszervezet
tekintetében az érintettség fennáll, mert 
- vezető tisztségviselője,
- az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
-  vagy  egyesület  ügyintéző,  vagy  képviseleti  szervének  tagja  a  pályázati  eljárásban  döntés
előkészítőként  közreműködő  szervnél,  vagy  döntést  hozó  szervnél  munkavégzésre  irányuló
jogviszonyban  álló  személy,  nem  kizárt  közjogi  tisztségviselő,  vagy  e  személyek  közeli
hozzátartozója 
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója 
(a pozíció beírandó):
.................................................................................................................
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll 
(a szervezet neve, székhelye beírandó):
..................................................................................................................

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági  elnök,  Országgyűlés  által  választott  vagy  a  köztársasági  elnök  által  kinevezett
tisztségviselő,  országgyűlési  és az  európai  parlamenti  képviselő,  polgármester,  alpolgármester,
főpolgármester,  főpolgármester-  helyettes,  helyi  önkormányzati  képviselő,  helyi  önkormányzat
képviselő-testülete  bizottságának tagja,  központi  államigazgatási  szerv  –  a  2007.  évi  CLXXXI.
törvény 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei.

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése 
(a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt
gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A
nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: Dunaújváros, 201....

                                                                     Aláírás/Cégszerű aláírás


	N Y I L A T K O Z A T

