
 
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 

TÁMOGATÁSKEZELŐ FŐOSZTÁLY 
1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

_____________________________________________________________________ 

1/A. számú melléklet  Pályázati azonosító: 

Finanszírozási szerződés száma1:  

   

FENNTARTÓ / SZERZŐDŐ FÉL NYILATKOZATA 

 

Finanszírozási szerződéshez 

Alulírott 

 

(Fenntartó / Szerződő fél képviseletére jogosult személy(ek) neve) 

 

(Fenntartó / Szerződő fél megnevezése) 

 

(Fenntartó / Szerződő fél székhelyének címe) 

 

(Fenntartó / Szerződő fél elérhetősége: telefonszáma, e-mail címe) 

mint a Fenntartó / Szerződő fél képviseletére jogosult személy, a Fenntartó / 

Szerződő fél nevében eljárva, büntetőjogi felelősségem tudatában, az alábbi 

nyilatkozatokat teszem: 

1. Nyilatkozom, hogy a pályázatban közölt adatok, információk és dokumentumok 

teljes körűek, valódiak és hitelesek. 

 

2. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet megfelel az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének. 

 

3. Tudomásul veszem, hogy a Főigazgatóság a Magyar Államkincstár általa 

működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimat az Állami 

Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat 

Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások 

nyilvántartásában érintett szervek részére továbbítsa. 

 

4. Tudomásul veszem és hozzájárulok a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti 

érintettség nyilvánosságra hozatalához.  

                                                           
1
 Az értesítő levélben szereplő finanszírozási szerződésszám. 



 

5. Nyilatkozom, hogy a jelen szerződés szerinti Fenntartó / Szerződő fél csőd-, 

felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, 

vagy a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott más eljárás, 

adósságrendezési, illetve a működését ellehetetlenítő végrehajtási eljárás alatt 

    áll        nem áll. * 

(* A megfelelő rész aláhúzandó) 

 

Amennyiben a Fenntartó / Szerződő fél nem áll a fent megnevezett eljárás alatt, 

kijelentem, hogy a szerződéskötést követően indult, jelen nyilatkozat szerinti 

eljárásról 5 napon belül tájékoztatom a Főigazgatóságot.  

 

6. Nyilatkozom, hogy a jelen szerződés szerinti Fenntartónak / Szerződő félnek az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint harmadik 

személy irányában  

 

  fennáll      nem áll fenn. * 

(* A megfelelő rész aláhúzandó) 

 

olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását 

meghiúsíthatja. 

 

7. Nyilatkozom, hogy a tárgyévet megelőző 5 évben kapott állami támogatásokkal a 

Fenntartó / Szerződő fél  

 

elszámolt    azokkal határidőre el fog számolni.* 

(* A megfelelő rész aláhúzandó) 

 

8. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetnek az államháztartás 

alrendszereiből folyósított támogatásból eredő  

 

lejárt tartozása nincs  

 

 

 

 

 

 

a nyilatkozat benyújtásakor az 

általam képviselt szervezettel 

szemben fenti típusú követelés áll 

fenn, a jogosulatlanul igénybe vett 

támogatás összegét és annak 

kamatait azonban az Ávr., illetve a 

Támogató előírásai szerint 

visszafizeti. 

 

(* A megfelelő rész aláhúzandó) 
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9. Az Áht. 50/A. §-a szerint a visszafizetési kötelezettséggel nyújtott költségvetési 

támogatás visszafizetésének biztosítása, valamint a költségvetési támogatás 

visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás, 

illetve a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén visszafizetendő 

költségvetési támogatás visszakövetelése céljából biztosítékot kell benyújtani.   

 

Jelen támogatás esetében biztosíték a Fenntartó / Szerződő fél valamennyi – a 

jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számláját 

érintő, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 

felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési 

megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására 

vonatkozó rendelkezéssel együtt.  

 

Nyilatkozom, hogy a Fenntartó / Szerződő fél az alábbiakban teljes körűen 

felsorolt, jogszabály alapján fentiek szerint megterhelhető pénzforgalmi 

számlákkal / alszámlákkal rendelkezik: 

 

           Pénzintézet neve        Pénzforgalmi számla száma 

  

  

(A táblázat szükség szerint bővíthető) 

Tájékoztatom, hogy jelen pontban és a 3. számú mellékleten a Fenntartó összes 

terhelhető bankszámlaszámát, alszámlaszámát kötelező feltüntetni az alábbi 

jogszabályi hivatkozások alapján: 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50/A. §-a szerint a 

visszafizetési kötelezettséggel nyújtott költségvetési támogatás visszafizetésének 

biztosítása céljából a támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni.  

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 84. § (2) bekezdés a) pontja alapján biztosíték lehet a 

kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással 

terhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési 

megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata. 

 

Kijelentem, hogy más pénzintézet(ek)nél a Fenntartó / Szerződő fél nem 

rendelkezik a Főigazgatóság részéről beszedési megbízással megterhelhető 

számlával.  

 

 

 



10. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet az általános forgalmi adóról szóló 

2007. évi CXXVII. törvény alapján ÁFA levonási joggal  

 

rendelkezik   nem rendelkezik* 

 

Amennyiben rendelkezik, úgy jelen szerződés szerinti támogatás terhére 

teljesítendő kifizetésekkel kapcsolatban ÁFA levonási jogával 

 

élni kíván   nem kíván élni.* 

 

(* A megfelelő rész aláhúzandó) 

 

11. Nyilatkozom, hogy a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek elszámolásának 

alapjául szolgáló dokumentumok az alábbi helyen fellelhetőek: 

 

…………………………………………………………….……………………………… 

(cím) 

Vállalom, hogy a jelen nyilatkozatban megadott fellelhetőség megváltozása esetén a 

Főigazgatóságot 15 napon belül értesítem. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt 

adatok, információk mindenben megfelelnek a valóságnak. 

 

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

       

 

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

                  cégszerű aláírás 

 (P.H.) 


