2. függelék a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzattól költségvetési támogatást kérelmező
Szervezet neve:
NYILATKOZATOK
ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSI KÉRELMÉHEZ
(civil szervezet, egyház, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv)
1. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenség
vagy érintettség fennállásáról vagy hiányáról
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatást igénylő szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
a) 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

fenn áll

nem áll fenn

b) 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

fenn áll

nem áll fenn

Érintettség fenn áll akkor is, ha támogatást kérelmezőként megjelölt szervezet vezető
tisztségviselője, képviseleti szervének tagja egyben helyi önkormányzati képviselő, helyi
önkormányzat képviselő-testülete pénzügyi bizottságának tagja.
Kijelentem, hogy az érintettség fenn állása esetén a közzétételt külön űrlap (2. sz. közzétételi
kérelem minta) csatolásával kezdeményeztem.
2. Nyilatkozat támogatási döntéshez
a) Tudomásul veszem, hogy részemre támogatás nem folyósítható, amíg lejárt esedékességű,
meg nem fizetett köztartozásom van.
b) Tudomásul veszem, hogy a köztartozás vizsgálata céljából – a támogatási jogviszony
fennállásáig – a támogató vagy a támogató adatszolgáltatása alapján a Magyar Államkincstár
és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosultak az általam képviselt szervezet nevének
(megnevezésének), lakhelyének (székhelyének), adószámának, adóazonosító jelének
kezelésére.
c) Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet a támogatott tevékenység
tekintetében az általános forgalmi adó levonására
- Jogosult
Nem jogosult
- Adóterhet áthárítja

Nem hárítja át

d)

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.
e) Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt
felszámolás, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban
meghatározott – eljárás alatt.
f) Nyilatkozom, hogy a 2011. évi CLXXV. Törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Ctv.) 75.§ában előírt, legutóbbi éves beszámoló letétbe helyezéséről bírósági igazolást, vagy

postai feladóvevény hitelesített másolatát a támogatási szerződés megkötéséig megküldjük.
(Egyházra és a nemzetiségi önkormányzatra, önkormányzati költségvetési szervre nem
vonatkozik)

2
g) Nyilatkozom, hogy a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési

megállapodást nem kötöttünk vagy tartottunk fenn Magyarországon bejegyzett párttal,
a támogatási kérelem benyújtását megelőző öt évben párttal közös jelöltet nem
állítottunk országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.
a. (Egyházra és a nemzetiségi önkormányzatra, önkormányzati költségvetési
szervre nem vonatkozik)
h) Nyilatkozom, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok
teljes körűek, valódiak, és hitelesek.
3. Nyilatkozat az adott tárgyban beadott támogatási igényekről más költségvetési forrásból, azonos
célra, azonos időtartamra nézve támogatásban részesül:
Igen
Nem
Kijelentem továbbá, hogy az Önkormányzathoz benyújtott támogatási kérelemmel azonos
tárgyban a következő szervezetekhez nyújtottam be támogatási igényt:
Támogatási igényt elbíráló
A támogatás benyújtásának
A támogatási
szervezet neve
időpontja
igényben megjelölt
összeg

4. Nyilatkozat adó-, illeték-, járulék tartozásmentességről
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek nem áll fenn a NAV, a helyi önkormányzat, a
VPOP szervezetek irányában adó-, járulék-, illeték-, és egyéb tartozása. Erről szóló 30 napnál nem
régebbi igazolást a szerződéskötés előtt benyújtom.
(önkormányzati költségvetési szervre nem vonatkozik)

6. Nyilatkozat nyilvántartási adatokról
1. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító dokumentumait és képviselő aláírási
címpéldányát a támogatási kérelemmel
egyidejűleg csatolom, vagy
nem csatolom, mert azt a ………… évi támogatási kérelmünkhöz becsatoltuk, azóta abban
változás nem történt..
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatokat, adatokat a valóságnak
megfelelően adtam meg.
Kelt: 201..
Támogatást igénylő szervezet képviselőjének
Neve:
Aláírása:

