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A pályázó nyilatkozata 
 
1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának 
időpontjában 
a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) irányában köztartozásom nem áll fenn, 
b) a pályázó székhelye és a pályázat megvalósítási helye szerinti önkormányzat irányában 
tartozásom nem áll fenn, 
c) környezetvédelmi, természetvédelmi és a vízügyi vagy egyéb hatóság által határozatban előirt 
teljesítetlen kötelezettségem nincs. 
d) Tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozás esetén a 
köztartozás megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedékes támogatás folyósítása 
felfüggesztésre kerül.  
 
2. Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyert vissza nem térítendő támogatás esetén a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeim nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve a 
szerződéstől való elállás miatt visszavont, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
53. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelt összegű vissza nem térítendő támogatás 
megfizetésére irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízásra vonatkozó 
felhatalmazói nyilatkozat kiállítása alapján történjen.  
 
3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:  
- az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból (pl. visszatérítendő támogatás az 
Idegenforgalmi Alapból) eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozásom nincs, valamint az adott 
célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználására vonatkozó 
szerződésben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem, 
- a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenem csőd-, végelszámolási vagy 
felszámolási eljárás, illetve lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozásom nincsen, továbbá 
amennyiben csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul ellenem, illetve lejárt 
esedékességű meg nem fizetett köztartozásom keletkezik a pályázat elbírálásáig, illetve a 
támogatási szerződés lejártáig, annak tényét azonnal bejelentem, 
- a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, 
illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy 
munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére nem 
köteleztek, 
- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jelen célelőirányzatából az adott beruházáshoz támogatást 
nem ítéltek meg számomra, 
- a pályázat benyújtását megelőzően a beruházás megvalósítását nem kezdtem meg. 
 
4. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat benyújtását követően a pályázatban foglaltakat – 
helyszíni és dokumentumok alapján történő – ellenőrzés keretében, illetőleg a pályázat kedvező 
elbírálása esetén a pályázatban foglaltak megvalósításának szakszerűségét, valamint a vissza nem 
térítendő támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, az általa 
erre feljogosított szervezetek, továbbá a vonatkozó jogszabályban meghatározott szervek 
ellenőrizzék (előzetes, közbenső, utólagos, záró).   
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5. Tudomásul veszem, hogy az általam képviselt szervezet legfeljebb 5 évre kizárható az adott 
célelőirányzat támogatási rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább 
egy bekövetkezik: 
- pályázatomban valótlan adatokat szolgáltatok, 
- az elfogadott céltól eltérő projektet valósítok meg, 
- bejelentési kötelezettségemnek haladéktalanul nem teszek eleget, ha a beruházás meghiúsul, 
tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben vállaltakhoz képest késedelmet szenved. 
 
6. Kijelentem, hogy a vissza nem térítendő támogatást kizárólag a pályázati célnak megfelelően 
használom fel, a támogatással megvalósuló fejlesztést legalább 10 évig az adott célra használom.  
 
A pályázatban, illetve a szerződéskötéskor közölt bármilyen adatban, illetve a szerződést 
befolyásoló körülményben beálló változásról írásban 3 napon belül értesítem az ÉMI Nonprofit 
Kft-t. 
 
7. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat kedvező elbírálása esetén a kedvezményezett neve, 
címe, a vissza nem térítendő támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program 
megvalósítási helye az Ávr-ben szabályozott módon nyilvánosságra kerüljön, és egyúttal 
hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Támogató nyilvántartsa és kezelje. 
 
8. Hozzájárulok ahhoz, illetve tudomásul veszem, hogy  
a) a köztartozások - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 79. §-ban foglaltak szerinti - figyelemmel kísérése céljából 
az adószámomat vagy adóazonosító jelemet a Magyar Államkincstár és a vissza nem térítendő 
támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság 
bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, 
b) a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben  (a továbbiakban: OTMR)  
nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós 
fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek 
hiányában az irányító hatóság, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az 
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű 
támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az Ávr-ben meghatározott más jogosultak 
hozzáférjenek, 
c) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig 
a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény 151. § (2) bekezdése ( a továbbiakban: Art.) szerint felfüggesztésre kerül 
d) az Art. 52. § (7) bekezdés j) pont értelmében a NAV és szervei, a Magyar Államkincstár 
megkeresése alapján az utalványozónak, az OTMR-nek és a Magyar Államkincstárnak az 
adatszolgáltatást megelőző hónap utolsó napjáig esedékessé vált és meg nem fizetett 
köztartozásom jogcímére, összegére vonatkozó adatokat szolgáltassanak, illetve abban az esetben 
is, ha az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozásom alakul ki, illetőleg azt 
megfizettem, vagy arra időközben fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) kaptam. Az 
OTMR-nek és a Magyar Államkincstárnak nyújtott tájékoztatás elektronikus módon és 
folyamatosan történik. 
 
9. Kijelentem, hogy a beruházás üzemeltetéséhez szükséges feltételeket a projekt lezárultáig 
biztosítani fogom. 
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10. Vállalom, hogy az esetleges egyéb támogatás (pl. más célelőirányzatból) elmaradása esetén a 
hiányzó pénzösszeget saját forrásból biztosítom. 
 
11. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, 
információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek (Ávr 72. § (2) bekezdés a) 
pont), valamint jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállalok, hogy 
amennyiben az adott pályázatban szereplő beruházással kapcsolatban korábban pályázat útján 
támogatást nyertem el, úgy az arról szóló tájékoztatást a pályázattal egyidejűleg megküldöm a 
közreműködő szervezet részére. 
 
12. Tudomásul veszem, hogy a fenntartási időszakban az alábbi kötelezettségeim vannak: 
 
● dokumentumok megőrzési kötelezettsége a Támogatási Szerződés aláírását követően 10 év.  
● helyszíni ellenőrzés tűrésének kötelezettsége, 
● elidegenítés tényének a szerződésben foglaltak szerinti bejelentése, 
 
13. Kijelentem, hogy az ÚSZT-ZBR-CNG-2014-es pályázati kiírásra 2014. évben további 
pályázatot/pályázatokat nem nyújtottam be, és nem részesültem támogatásban. 
 
14. Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi 
okok személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben nem állnak fenn. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a pályázat 
benyújtását követően merül fel, vagy a törvény bármely rendelkezését megsértem, a pályázatot a 
pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet. Kijelentem továbbá, hogy a fenti 
nyilatkozat aláírásával eleget tettem a Knyt. rendelkezéseinek az érintettséggel kapcsolatban, 
illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében.  
 
 
 
Kelt: ………………………………… 

 
 
 

P.H. ……………………………………………… 
 A pályázó (cégszerű) aláírása 

 


