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Születési helye, ideje:
1. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban: Knyt.) szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség
fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozatok
1.1. Összeférhetetlenség
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló a Knyt. 6. § (1) bekezdése szerinti
összeférhetetlenség




nem áll fenn
fennáll a(z) …… pont alapján

(a megfelelő rész aláhúzandó)

Az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény leírása:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Jogszabályi hivatkozás:
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6.§ (1)
bekezdése értelmében nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a)
aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b)
a kizárt közjogi tisztségviselő,
c)
az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d)
az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e)
olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá
tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja,
f)
az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel
rendelkező azon szervezeti egysége,
fa)
amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal,
fb)
amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési,
európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g)
akinek a részvételből való kizártságának tényét a honlapon közzétették.

1.2. Érintettség
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló a Knyt. 8. § (1) bekezdése szerinti
érintettség



nem áll fenn
fennáll a(z) …….. pont alapján

(a megfelelő rész aláhúzandó)
Az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
……………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………….…………………
Amennyiben az érintettség fennáll, a pályázó kezdeményezi e körülménynek a közzétételét a
www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, illetve nyilatkozik arról, hogy változás esetén e
körülmény közzétételét a változástól számított 8 munkanapon belül kezdeményezni fogja.
Jogszabályi hivatkozás
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 8.§ (1)
bekezdése értelmében, ha a pályázó
a)
a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b)
nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c)
az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d)
az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e)
olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének
tagja, köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat
benyújtásával egyidejűleg.

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdése szerinti
összeférhetetlenségről szóló nyilatkozat
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. (1) bekezdése szerinti
összeférhetetlenség



nem áll fenn
fennáll a(z) …….. pont alapján

(a megfelelő rész aláhúzandó)
Az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………….…………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
…………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………….…………………
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Jogszabályi hivatkozás:
48/B. § (1) Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett
a)
b)

c)
d)
e)

az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntéselőkészítőként részt vett,
az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási
államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester,
regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
- a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy
tulajdonában álló gazdasági társaság,
- az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy
közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a
sportszövetség kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi
személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan
szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi
jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.

3. Nyilatkozom, hogy nincs lejárt esedékességű köztartozásom, továbbá, hogy a
Támogatóval szemben korábbi támogatás tekintetében nincs fennálló elszámolási vagy
visszafizetési kötelezettségem.
4. Nyilatkozom, hogy a bankszámlámra vonatkozó azonnali beszedési megbízást az elnyert
támogatás visszafizetési kötelezettsége esetére engedélyezem.
5. Tudomásul veszem az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat és annak alapján az
adatkezeléshez hozzájárulok.
6. Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat az elnyert összeget (név és a pályázat
megjelölése nélkül) nyilvánosságra hozza a 2007. évi CLXXI. törvényben foglalt előírások
szerint a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon.
7. A nyilatkozatomban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
8. Kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatok tartalmában, illetve az abban szereplő
adatokban változás következik be, arról a Támogatót haladéktalanul írásban tájékoztatom.

Kelt: Budapest, 2019. „…………………” „….…”.

………………………………………
a pályázó aláírása
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