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5. sz. melléklet SBG-2021 

Általános nyilatkozatok 

 

 

A(z) ..............................................................................…..................a pályázó megnevezése  

székhely: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma: ………………………………………………... 

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ………………………………………………..…………… 

adószám: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

képviseli:  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

nevében a támogatásra benyújtott .......…………………….............................................................. a 

projektjavaslat címe  című projektjavaslathoz az alábbi nyilatkozatokat tesszük. 

 

1. Kijelentjük, hogy a projektjavaslatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes 
körűek, valódiak, és hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek. 

2. Az útmutatót, a vonatkozó jogszabályokat megismertem, tudomásul vettem, az abban foglalt 
feltételeket, kikötéseket és korlátozásokat magamra, illetve az általam képviselt szervezetre 
nézve kötelezőnek ismerem el, illetve kijelentem, hogy az abban foglalt feltételeknek és 
kikötéseknek az általam képviselt szervezet megfelel, és biztosítom, hogy a támogatási 
jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt megfeleljen. 

3. Az útmutatóban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak, a támogatást 
igénylők részére előírt hozzájárulást igénylő feltételekhez a hozzájárulást jelen nyilatkozat 
aláírásával megadom. 

4. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük 
meg. 

5. Kijelentjük, hogy az általunk benyújtott pályázat a vonatkozó jogszabályoknak megfelel. 

6. 1Kijelentjük, hogy az általunk benyújtott projektjavaslat szerinti tevékenység folytatásához  

▪ szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezünk.  

▪ szükséges hatósági engedélyek beszerzése folyamatban van. 

▪ nem szükséges hatósági engedély. 

7. Tudomásul vesszük, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a 
köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illet meg, a támogatást nyújtó az esedékes 
támogatás folyósítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
50. § (4) bekezdésének és 51. § (2) bekezdésének, továbbá a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.) 90. § (1) bekezdésének megfelelően visszatartja. 

8. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a köztartozások - az Áht. 51. §-ának (2) bekezdésében és az Ávr.90.§-
ának (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerinti - figyelemmel kísérése érdekében 
adószámunkat/adóazonosító jelünket a támogatást nyújtó szerv és a Magyar Államkincstár 

 
1 A megfelelő választ kérjük aláhúzni. 
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felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és 
összegének megismeréséhez. 

9. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által mindenkor működtetett monitoring 
rendszerhez a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, kormányzati ellenőrzési szerv, az állami adóhatóság, a csekély 
összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, útmutatóban, 
támogatói okiratban meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek. 

10. Tudomásul vesszük, illetve hozzájárulunk, hogy a támogatást nyújtó a támogatás elnyerése 
esetén a támogatás kedvezményezettjének (kedvezményezettjeinek) nevét, a támogatott 
projekt címét, tárgyát és megvalósítási helyét, a támogatás összegét és a projekt összköltségét 
(kedvezményezettenként), továbbá a pályázati űrlapon szereplő rövid projektleírást az Áht. 
56/B.-56/D § szakaszaiban szabályozott módon nyilvánosságra hozza. 

11. Kijelentjük, hogy sikeres pályázat esetén felhatalmazzuk számlavezető pénzintézetünket arra, 
hogy a támogatást nyújtó velünk szemben esetlegesen fennálló jogszerű pénzügyi követeléseit 
azonnali beszedési megbízással érvényesítse.  

12. Kijelentjük, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásokból eredő, lejárt és 
ki nem egyenlített tartozásunk nincsen. 

13. Az általam képviselt szervezettel szemben egyéb, támogathatóságot kizáró, a vonatkozó 
jogszabályokban foglalt kizáró ok nem áll fenn. 

14. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a benyújtott projektjavaslat szabályszerűségét és a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizzék. 

15. Kijelentjük, hogy 

▪ nem állunk csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás illetve adósságrendezési eljárás 
alatt; 

▪ nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozásunk; 

▪ a kiírt pályázatokban nem szolgáltattunk valótlan vagy megtévesztő adatot; 

▪ a kiírt pályázatok alapján kötött szerződésben vállalt lényeges kötelezettségünket 
maradéktalanul teljesítetjük; 

▪ nincs érvényben ellenünk az Európai Bizottságnak támogatás visszafizetésére kötelező 
határozata. 

16. Kijelentjük, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig haladéktalanul 
bejelentjük a támogatást nyújtónak, ha  

▪ a 12. pontban rögzített esetek bármelyike előáll; 

▪ az adólevonási jogosultságunk megváltozik; 

▪ bármely bankszámlánk megszűnik vagy megváltozik, valamint ha új bankszámlát nyitunk; 

▪ cégformánkban változás áll be. 

17. Amennyiben a döntéshozó projektjavaslatunkat támogatásban részesíti, úgy vállaljuk, hogy  

▪ a projekt megvalósításához szükséges saját forrást a projekt megvalósítása során 
biztosítjuk, továbbá 

▪ a támogatási szerződés pénzügyi mellékletében rögzített egyéb forrás elmaradása esetén 
a hiányzó pénzösszeget saját forrásból finanszírozzuk. 

18. Kijelentjük, hogy a Pályázat kiírója honlapján szereplő aktuális GDPR-ban foglaltakat megismerte 
és hozzájárulunk ahhoz, hogy a támogatást nyújtó a pályázatban benyújtott adatainkat 
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nyilvántartsa és kezelje. Kijelentjük, hogy a projektjavaslatban szereplő, a személyes adatok 
fogalma alá tartozó adatoknak – a pályáztatási folyamatnak megfelelő – nyilvántartásához és 
kezeléséhez az érintett személy(ek) kifejezetten hozzájárult(ak). Kijelentjük továbbá, hogy az 
érintett személy(ek) e személyes adataik – a projektjavaslat szakmai értékelése, elbírálása, 
valamint a projekt megvalósításának szakmai értékelése céljából történő – továbbításához 
kifejezetten hozzájárult(ak). 

19. Kijelentjük, hogy a támogatásból beszerzett vagy létrehozott eszközök vagyonbiztonságáról a 
vonatkozó jogszabályoknak és az elvárható gondosság elvének figyelembevételével 
megfelelően gondoskodunk a támogatási szerződés időbeli hatálya alatt. Tudomásul vesszük, 
hogy az esetlegesen bekövetkezett károkból eredő anyagi és egyéb következmények bennünket 
terhelnek. 

20. Kijelentjük, hogy a rendezett munkaügy kapcsolatok tekintetében megfelelünk az Áht 150.. § 
(1) a) pontjában meghatározott követelménynek. 

21. Büntetőjogi felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a székhelyünk szerint illetékes 
önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozásunk, illetve az Európai Unió 
tradicionális saját forrásai címen fennálló tartozásunk2 

▪ nincs. 

▪ kiegyenlítésére az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) 
engedélyezett. Az erről szóló igazolást mellékelem. 

22. A vonatkozó jogszabályokban előírt bejelentési, tájékoztatási, nyilatkozattételi, 
adatszolgáltatási, ellenőrzés tűrési és egyéb kötelezettségeknek eleget teszek. 

23. Büntetőjogi felelősségünk teljes tudatában úgy nyilatkozunk, hogy a támogatásból 
finanszírozott, a projekt végrehajtásával összefüggő beszerzéseink kapcsán ÁFA levonási jogunk 

▪ van 

▪ nincs3. 

24. Kijelentjük, hogy – amennyiben kutatóhelynek minősülő költségvetési szervnek, 
közalapítványnak, vagy az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó vagyonból létrehozott 
közhasznú társaságnak minősülünk – rendelkezünk szellemitulajdon-kezelési szabályzattal. 

25. A projektadatlaphoz mellékelt másolatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek, és 
a támogatást igénylő szervezet székhelyén/telephelyén rendelkezésre állnak. 

26. Az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti, 
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a támogatást igénylő szervezet 
képviseletére (és cégjegyzésére). 

27. Kijelentjük, hogy az elektronikus és a postai úton megküldött pályázati dokumentációnk 
tartalmilag és formailag megegyezik, és elfogadjuk, hogy az elektronikus és a postai tartalom 
eltérése esetén a pályázat elutasításra kerül. 

 

Kelt: ………………………… 

 

…………………………………………………………………….. 

cégszerű aláírás 

 
2 A megfelelő választ kérjük aláhúzni. 
3 A megfelelő választ kérjük aláhúzni. 


