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Számlavezető pénzintézet neve:
Bankfiók, számlaszám
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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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