
 

 

NYILATKOZAT      
 

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt 

 .........................................................................................................................................................................................  

szervezet jelenleg is működik (nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, 

vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban), 

lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása nincs. 

 

A szervezet az Abony Város Önkormányzatától korábban kapott támogatásokkal maradéktalanul 

elszámolt. 
 

 

Kijelentem, hogy 

 a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, hitelesek és a 

valóságnak megfelelnek, 

 a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig bejelentem, ha megszüntetési 

eljárás indul a szervezet ellen. 

 

 

 

Dátum: .............................................................  

 

 

Pecsét                       cégszerű aláírás 



                                             

 

 

NYILATKOZAT 

 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 
 

 

 

A Pályázó neve: 

 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje:  

 

Szervezet székhelye: 

Képviselőjének neve: 

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

(Knyt.) 
 

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 

  1. nem áll fenn vagy    
  
 

2. fennáll az …pont alapján 

          

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 

  1. nem áll fenn vagy     

2. fennáll az …pont alapján 

 

(A megfelelő  rész aláhúzandó) 

 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:  

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

 

Kelt: 

 

……………………………….. 

Aláírás/Cégszerű aláírás 



 

KÖZZÉTÉTELI  KÉRELEM 
 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  

8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről 

 

A Pályázó neve: 

 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje:  

 

Szervezet székhelye: 

Képviselőjének neve: 

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 
 

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként 

megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert  

 

A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház, vagy 

szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert  

- vezető tisztségviselője 

- az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 

- vagy az egyesület ügyintézője, vagy képviseleti szervének tagja   

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó 

szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi 

tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója. 
 

Indokolás: 

 

Az érintettséget megalapozó közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):  

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, 

alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, 

helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 

2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei,  

 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, bejegyzett élettárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és 

neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér 

 

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az 

érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben 

megfelelnek. 

 

Kelt:                                                                                            ………………………………………. 

Aláírás/Cégszerű aláírás 

 



NYILATKOZAT 

a 2012. évi közművelődési statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről 

 

 

A támogatást igénylő intézmény/szervezet megnevezése: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Képviselőjének neve: …..……………………………………………………………………… 

 

Székhelyének pontos címe: ….………………………………………………………………… 

 

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet 

eleget tett az alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató társadalmi szervezetek 

számára kötelező adatszolgáltatási kötelezettségének, azaz benyújtotta jelentését a 2012. 

évben folytatott közművelődési tevékenységekről.   

 

 

 

Kelt:…………………………… , ………. év ……………… hó ……… nap 

 

  

 

 

 

      ……………………………………… 

       (szervezet cégszerű aláírása, bélyegzője) 

 
 

 


