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Nyilatkozat
I.

Kérelmünket egyidejűleg azonos célra, az alábbi helyekre nyújtottuk be:
…………………..…………………………. ,

……………….. Ft

…………………..…………………………. ,

……………….. Ft

II.

Jelen kérelmünkön kívül a tárgyévben az alábbi támogatásban részesültünk:
…...................................................célra ……………..………határozat szám

…………..... .Ft

….....................…………………..célra ……………………. határozat szám

……………... Ft

….........................………………..célra ……………………. határozat szám

.............…….. Ft

III.

1. Hozzájárulok a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, igényelt támogatási cél
és összeg) kezeléséhez, valamint Bugac Nagyközség hivatalos internetes
honlapján való közzétételéhez.
2. Nyilatkozom arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett
köztartozása nincs.
3. Nyilatkozom arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban
meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban.
4. Nyilatkozom arról, hogy a szervezet megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek.
5. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra,
hogy az elnyert pénzösszeg felhasználásáról a megállapodásban foglaltak szerint
elszámolok a támogatást nyújtó részére.

6. Nyilatkozom, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel
szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény
6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség:
a) nem áll fenn
b) fennáll az ........... pont alapján
8.§ (1) bekezdés szerinti érintettség:
c) nem áll fenn
d) fennáll az ........... pont alapján
Az
összeférhetetlenség
vagy
az
érintettség
alapjául
szolgáló
körülményl e í r á s a … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
………………………...………………………………………………
… … … … … … … … … ……………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint
i n t é z k e d t e m : ............................................................................. .............
..................................................................................................................
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával
kezdeményezem.
Kelt:…………………………….
.
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KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről
1.
2.
3.
4.
5.

Neve: ....................................................................................................................
Székhelye: .............................................................................................................
Bírósági bejegyzés kelte: ......................................................................................
Adószáma: ............................................................................................................
Képviselőjének neve és lakcíme: ..........................................................................

Kijelentem, hogy a fenti érintettség személyemmel szemben fennáll, mert
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök
döntést előkészítőnek, vagy döntéshozónak:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel:
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója
vagyok ( a megfelelő válasz aláhúzandó)
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek.
A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
Kelt: …………………………..

a szervezet képviselőjének aláírása

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az
elnyert pénzösszeg felhasználásáról a megállapodásban foglaltak szerint elszámolok a támogatást
nyújtó részére.
Bugac, ……....…………………………
…………………………………………..
kérelmező neve, aláírása
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ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
Alulírott …………………………………………………………………………..(képviselő neve és beosztása),
mint

a

……………………….………………………………………………………(gazdálkodó

szervezet megnevezése)

képviselője

(székhely:………………………………………., cégjegyzékszám: …………………………, adószám:
………………….-…-…..)
büntetőjogi és polgári jogi felelősségem tudatában
kijelentem,
hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1. pontjában foglaltakat ismerem
és ennek ismeretében nyilatkozatomat adom, hogy a …………………………………………………
(gazdálkodó szervezet megnevezése)
átlátható szervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. – a továbbiakban Áht. – 50.
§ (1) bekezdés c, pontjára tekintettel Bugac Nagyközségi Önkormányzat (székhely: 6114 Bugac, Béke
u. 10., adószám: 15724588-2-03) csak átláthatónak minősülő szervezettel köt támogatási szerződést,
illetve létrejött ilyen szerződés alapján csak átláthatónak minősülő szervezetnek teljesíthet kifizetést.
Tudomásul veszem, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött támogatási szerződést a
támogatást nyújtó felmondja, ill. ha a szerződés teljesítésére még nem került sor, a szerződéstől eláll.
Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a támogató az átláthatósági feltétel ellenőrzése
céljából az Áht. 55. §-a szerint eljárjon.
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll
be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől
számított 8 napon belül megküldöm szerződő fél részére, vagy amennyiben az általam képviselt
szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.
Jelen nyilatkozat a támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
Dátum: ………………………………….
Cégszerű aláírás
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Kivonat a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseiből:
1. átlátható szervezet:
a)3 az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam
vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi
szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ba)4 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában
vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van;
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