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TÁMOGATÓI

OKIRATHOZ KAPCSOLÓDÓ

Tisztelt Képviselő-testület!
A Balatonakarattya Gumirádli szabadstrand fejlesztésére pályázatot nyújtottunk be a
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.-hez (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.)
A Képviselő-testületnek arról kellene döntenie, hogy felhatalmazzák a polgármestert, hogy a
pályázathoz kapcsolódó támogatói okirathoz kapcsolódó nyilatkozatot aláírhassa, mely az
előterjesztés mellékletét képezi.

Tisztelettel:
Matolcsy Gyöngyi
polgármester
Kedvezményezett nyilatkozatai a
Balatonakarattya Gumirádli szabadstrand fejlesztése elnevezésű projekt
projektelőkészítési feladatainak finanszírozása tárgyú Támogatói Okirathoz
Alulírott, Matolcsy Gyöngyi polgármester
mint a(z)
Balatonakarattya Gumirádli szabadstrand fejlesztése című támogatási igényt benyújtó,
a Balatonakarattya Község Önkormányzata (székhelye: 8172 Balatonakarattya, Iskola u.7.;
adószám: 15827014-2-19; törzsszám: 827014) képviseletére jogosult az alábbiakról
nyilatkozom:
1. Kijelentem, hogy a támogatási igény dokumentációjában, továbbá jelen nyilatkozatommal

benyújtásra kerülő dokumentumokban szereplő adatok, információk és dokumentumok
teljeskörűek, hitelesek és a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan
adatok közlésével az általam képviselt természetes vagy jogi személyt a támogatásból
kizárom.
2. Nyilatkozom, hogy jelen támogatási igény tárgyában további támogatási igényt más forrásra

nem nyújtottam be.
3. Nyilatkozom, hogy a támogatási igényemet a megállapított támogatás mellett fenntartom.
4. Kijelentem, hogy a Támogatói Okiratban foglaltakat megismertem, azokat magamra nézve

kötelező érvényűnek ismerem el.
5. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet
a)
b)

nem áll adósságrendezési eljárás alatt,
nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős
végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, külföldi Kedvezményezett esetén a 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
(továbbiakban Ávr.) 75. § (7) pontja alapján – ha jogszabály másként nem rendelkezik

c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

– a megszüntetésre irányuló eljárás a Kedvezményezett személyes jogának szabályai
alapján értelmezendő,
megfelel az 2011. évi CXCV. törvény - az államháztartásról (továbbiakban Áht.) 48/B.
§-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, valamint a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben
meghatározott követelményeknek,
megfelel az Áht. és az Ávr. előírásai szerint a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak,
nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a Támogatás
céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
a biztosítékmentesség kivételével – az előírt biztosítéko(ka)t rendelkezésre bocsátja a
Támogatás első részének – beleértve az előleget is – folyósítását megelőzően,
amennyiben a támogatott tevékenység engedélyköteles, a tevékenység megkezdése előtt
a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyeket megszerzi,
nincs lejárt adó-, vagy adók módjára behajtandó köztartozása,
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1)
bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül,
a szerződés megkötését megelőző 1 éven belül az államháztartás alrendszereiből
juttatott támogatással összefüggésben kötelezettségének maradéktalanul eleget tett,
továbbá az ilyen támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs,
nem követ el, és nem engedélyez olyan cselekményt, amely a mindenkor hatályos,
közélet tisztaságára vonatkozó jogszabályok megsértését eredményezné, továbbá
amennyiben a támogatói okirattal kapcsolatosan folytatott tárgyalások során, a
támogatói okirat kibocsátására, illetve a támogatói okiratban foglaltak teljesítésre
vonatkozóan a korrupció bármely formájáról vagy annak kísérletéről tudomást szerez,
illetve amennyiben a korrupció gyanúja felmerül, köteles azonnal értesíteni az
igazságszolgáltatási szerveket a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
egyidejű tájékoztatása mellett.

6. Vállalom, hogy amennyiben a támogatást megalapozó körülményeimben változás

következik be, azt a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt-hez haladéktalanul, de
legkésőbb nyolc napon belül bejelentem.
7. Vállalom, hogy a támogatási igényben és mellékleteiben szereplő adatokban bekövetkező

változásokról a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt-t értesítem.
8. Nyilatkozom, hogy az Ávr. 97. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségemet

teljesítem, amennyiben a 96. § a), c), d), f) h) vagy i) pontjaiban meghatározott bármely
körülmény bekövetkezik, tudomásomra jutástól számított nyolc napon belül köteles vagyok
azt írásban bejelenteni a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. részére.
9. Nyilatkozom, hogy áfa levonási joggal (megfelelő rész X-szel jelölendő)

X nem rendelkezem
 rendelkezem és érvényesítem azt
 rendelkezem, de nem érvényesítem.
10. Nyilatkozom, hogy az ÁFA levonási jogosultságomban bekövetkezett változásokat

haladéktalanul bejelentem a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. részére.

11. Vállalom, hogy valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással terhelhető – fizetési

számlámra beszedési megbízást engedélyezek a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő
Nonprofit Zrt. javára a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig.
12. Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen támogatással érintett adataimhoz a Kisfaludy2030

Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt., az Állami Számvevőszék, a kormányzati ellenőrzési
szervek, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett
szervek, valamint jogszabályban, támogatói okiratban, hatósági szerződésben meghatározott
más jogosultak hozzáférjenek.
13. Tudomásul veszem, hogy a Kedvezményezett neve, a támogatás célja, összege, a

megvalósítás helye az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben szabályozott módon nyilvánosságra hozható.
14. Nyilatkozom, hogy az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség a

Kedvezményezett vonatkozásában nem áll fennt.
15. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt., vagy az

általa felhatalmazott személyek/szervezetek a támogatási igény dokumentációjában szereplő
valamennyi adatot, információt, az érintett valamennyi helyszínen, a támogatást igénylő
székhelyén és telephelyein ellenőrizhessék.
16. Vállalom, hogy a beruházással létrehozott vagyont a támogatás céljával összehangban

fenntartom, a támogatás céljára hasznosítom a záró beszámoló- és elszámolás Támogató által
történő elfogadásától számított legalább három évig, illetve az állami támogatásokra
vonatkozó szabályok alapján alkalmazandó időtartamig fenntartom a támogatás
visszafizetésének terhe mellett.
17. Elfogadom, hogy a jelen támogatás odaítélése esetén az Állami Számvevőszéknek, a

Kormány által kijelölt ellenőrzési szerveknek, a Magyar Államkincstárnak a költségvetési
pénzeszközök felhasználására vonatkozóan ellenőrzési jogosultsága van. Továbbá
kötelezettséget vállalok arra, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásával összefüggő
dokumentumok lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadom meg.
18. Vállalom, hogy a támogatás elnyert összegét a megjelölt támogatási célra a támogatói

okiratban rögzítettek szerint használom fel.
19. Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás folyósítója a nyilatkozatom valóságtartalmának

igazolását kérje az Áht. szerinti eljárásban, vagy közvetlenül az állami, önkormányzati
adóhatóságtól és a vámhatóságtól.
20. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozataimban esetlegesen kezdeményezett változtatások

a támogatói döntés visszavonását eredményezhetik.

Kelt: ………………………
Cégszerű aláírás

