1. sz. minta
Az Onga Város Önkormányzata által 2021. évben nyújtandó, vissza nem térítendő
támogatásra
Onga Város Önkormányzata 22/2014 (III.11.) határozat alapján pénzügyi támogatás
elnyerésére.

Egyedi támogatást kérelmező ADATLAP
1. A KÉRELMEZŐ NEVE ÉS SZÉKHELYÉNEK ADATAI (postafiók nem adható meg!)
Kérelmező szervezet neve:
Székhely cím: irányítószám:

Település:

Utca, házszám:

Levelezési cím: irányítószám

Település:

Utca, házszám

(amennyiben nem azonos a székhely címmel)

2. A KÉRELMEZŐ LEGFONTOSABB ADATAI
Adószáma:
Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja:
Bírósági nyilvántartási szám:
Telefonszám:

év

hó

nap

Bíróság neve:

E-mail:

Honlap:

A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve, elérhetősége (tel, e-mail):
A kérelmező képviseletében eljáró személy (aki ezen pályázat dokumentumait aláírja) neve, elérhetősége, ha
az nem a fenti képviselő:
A kérelmező szervezet pénzintézeti számlaszáma:
Számlavezető pénzintézetének neve, címe:
Szervezet közhasznúsága:
* megfelelő szó aláhúzandó

közhasznú

/

nem közhasznú

3. A TÁMOGATÁSI IDŐSZAKRA TERVEZETT MŰKÖDÉSI FORRÁSOK (BEVÉTELEK)
ADATOK
ÖSSZEG
1. Igényelt támogatás összege:
2. Saját forrás:
3. Más támogatótól kapott támogatás:
4. Egyéb forrás
ÖSSZESEN (=1+2+3+4):
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4. A PÁLYÁZATHOZ CSATOLT MELLÉKLETEK
(igen vagy nem válasz aláhúzandó)
- a civil szervezet alapdokumentumainak (alapító okirat
és aláírási címpéldány), a képviselő által hitelesített
másolata
- amennyiben korábbi támogatási kérelmükhöz a civil
szervezet alapdokumentumait már benyújtotta és
abban nem volt változás, ezt a nyilatkozatban jelöltük.
- Civil szervezet bírósági nyilvántartásáról (60 napnál
nem régebbi) igazolás

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

- közpénz törvényben előírt nyilatkozat

Igen

Nem

- összeférhetetlenség, ill. érintettség esetén közzétételi
kérelem

Igen

Nem

- civil szervezetnek a tárgyévet megelőző évről készített
beszámoló,
közhasznú
szervezet
esetén,
a
közhasznúsági jelentés letétbe helyezéséről kiadott
bírósági igazolás, vagy postára adást igazoló
dokumentum, kérelmező által hitelesített másolata
- nyilatkozatok

NAV igazolást (30 napnál nem régebbi) a támogatási szerződéshez kell csatolni.

5. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM TARTALMA
A támogatás célja:
A kérelmezett támogatás összege:
A megvalósítás helye:
A megvalósítás ideje:
(legkésőbb a tárgyév december 31)
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A TÁMOGATÁSBÓL TERVEZETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGTERVEZÉS (KIADÁSOK)
Jelen pályázati támogatásból
A költség/kiadásnem megnevezése
fedezett kiadások
(Ft-ban)

I. Személyi juttatások
1. Bérkifizetések
2. Bérjellegű kifizetések
3. Megbízási díjak
4. Járulékok
5. Költségtérítések (saját gk.)
6. Egyéb
Személyi juttatások összesen (1+2+3+4+5+6)
II. Dologi kiadások
1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (sporteszköz is)
2. Működési hely fenntartási költségei (közüzemi ktsg.)
3. Útiköltség
4. Üzemanyag költség (szervezet saját üzemelt. gépkocsinál)
6. Hazai szövetségi tagsági díjak
7. Kommunikációs költségek (telefon, Internet, posta)
8. Munkavédelmi kiadások (munkaruha)
9. Szervezet testületi üléseivel kapcsolatos kiadások
10.
12. Egyéb

Dologi kiadások összesen (1+…+12)
III. Felhalmozási kiadások (általában 100 eFt-ot meghaladó tárgyi eszköz)
1. Számítástechnikai eszközök beszerzése
2. Irodai tárgyi eszközök beszerzése
3. Szoftver beszerzés
4. Egyéb
Felhalmozási kiadások összesen (1+2+3+4)
IV. Egyéb kiadások
1. Banki költségek
2. Közjegyzői és egyéb eljárási díjak
3. Egyéb
Egyéb kiadások összesen (1+2+3)
MINDÖSSZESEN
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott adatok valósak, és az Ongai Város
Önkormányzatától kapott, korábbi támogatásokkal elszámoltam.
Hozzájárulok, hogy – támogatás megítélése esetén – a szervezet neve, támogatás célja, összege, továbbá a
támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok az Önkormányzat honlapján, valamint a
www.kozpenzpalyazat.hu honlapon közzétételre kerüljenek.

Kelt:
…………………………….
aláírás (a szervezet képviselője)
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2. sz. minta
Onga Város Önkormányzattól költségvetési támogatást kérelmező
Szervezet neve:
NYILATKOZATOK
1.

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti
összeférhetetlenség vagy érintettség fennállásáról vagy hiányáról
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatást igénylő szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
a) 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

fenn áll

nem áll fenn

b) 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
fenn áll
nem áll fenn
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
2. Nyilatkozat támogatási döntéshez
1. Tudomásul veszem, hogy részemre támogatás nem folyósítható, amíg lejárt esedékességű,
meg nem fizetett köztartozásom van, illetve a megítélt és folyósításra kerülő esedékes
támogatásból a köztartozás összege visszatartásra kerül. A visszatartott összegről a támogató
írásban értesít.
2. Tudomásul veszem, hogy a köztartozás vizsgálata céljából – a támogatási jogviszony
fennállásáig – a támogató vagy a támogató adatszolgáltatása alapján a Magyar Államkincstár
és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosultak az általam képviselt szervezet nevének
(megnevezésének), lakhelyének (székhelyének), adószámának, adóazonosító jelének
kezelésére.
3. Hozzájárulok, hogy a támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában részt vevő szervek és a jogszabályban meghatározott egyéb jogosultak a
Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adatokhoz
hozzáférjenek.
4. Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet a támogatott tevékenység
tekintetében az általános forgalmi adó levonására
Jogosult
Nem jogosult
Adóterhet áthárítja
Nem hárítja át
5. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.
6. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt
felszámolás, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban
meghatározott – eljárás alatt.
7. Nyilatkozom, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Ctv.) 75.§ában előírt beszámoló letétbe helyezéséről a postai feladóvevény hitelesített másolatát a
Polgármesteri Hivatalba 2020. május 31-ig megküldjük.
8. Tudomásul veszem, hogy költségvetési támogatás biztosításának módjáról nem

hatósági szerződésnek minősülő, támogatási szerződésben kell megállapodni.
9. Nyilatkozom, hogy a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési

megállapodást nem kötöttünk vagy tartottunk fenn Magyarországon bejegyzett párttal,
a támogatási kérelem benyújtását megelőző öt évben párttal közös jelöltet nem
állítottunk országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson
10. Nyilatkozom, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok
teljes körűek, valódiak, és hitelesek.
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3. Nyilatkozat az adott tárgyban beadott támogatási igényekről
Más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban részesül:
Igen
Nem
Kijelentem továbbá, hogy az Onga Város Önkormányzathoz benyújtott támogatási kérelemmel azonos
tárgyban a következő szervezetekhez nyújtottam be támogatási igényt:
Támogatási igényt elbíráló szervezet
A támogatás benyújtásának
A támogatási igényben
neve
időpontja
megjelölt összeg

4. Nyilatkozat bankszámlaszámról
Kijelentem, hogy az alábbiakban megjelölt pénzforgalmi számlá(ko)n kívül más pénzforgalmi
számlával az általam képviselt szervezet nem rendelkezik. Vállalom továbbá, hogy a támogatási
szerződés fennállásának időtartama alatt létrehozott új pénzforgalmi számlákat a támogató részére 8
napon belül bejelentem.
PÉNZINTÉZET NEVE
PÉNZFORGALMI SZÁMLA

5. Nyilatkozat adó-, illeték-, járulék tartozásmentességről
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek nem áll fenn a NAV, a helyi
önkormányzat, a VPOP szervezetek irányában adó-, járulék-, illeték-, és egyéb tartozása.
Erről szóló 30 napnál nem régebbi igazolást a szerződéskötés előtt benyújtom.
6. Nyilatkozat nyilvántartási adatokról
1. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító dokumentumait és képviselő
aláírási címpéldányát a támogatási kérelemmel egyidejűleg
csatolom, vagy
nem csatolom, mert azt a ………… évi támogatási kérelmünkhöz becsatoltuk.
2. Kijelentem, hogy a támogatást igénylő szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló
végzés 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát támogatás esetén a támogatási szerződéshez
csatoljuk.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatokat, adatokat a valóságnak
megfelelően adtam meg.
Kelt: 202...
Támogatást igénylő szervezet képviselőjének
Neve:
Aláírása:
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3. sz. minta
NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Támogatást kérelmező neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
Adószáma:
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatást kérelmezőként 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

(1 vagy 2 írandó be)

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján

(1 vagy 2 írandó be)

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
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Kitöltési segédlet, értelmező rendelkezések:
A támogatás igényléséből és a támogatásból kizárt TERMÉSZETES személyek:
1. Döntés-előkészítésben közreműködő személy
Az a természetes személy, aki
a) munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a pályázati
kiírás vagy a támogatási döntés előkészítésében,
b) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal
rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület tagja;
2. Döntéshozó személy
Az a természetes személy, aki
a) feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre jogosult
szerv vezetője vagy testület tagja,
b) feladat- és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így különösen, ha
a támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve jóváhagyási joggal
rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező szerv vezetője vagy testület tagja;
3. Kizárt közjogi tisztségviselő
A Kormány tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a szakállamtitkár, a regionális fejlesztési tanács
elnöke, a fejlesztéspolitikai ügyekben feladatkörrel rendelkező központi hivatal vezetője, a regionális
fejlesztési tanács által törvény előírása alapján létrehozott társaság vezető-tisztségviselői, felügyelő
bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető
tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai.
4. Az 1-3. pontban felsoroltak (a döntés-előkészítésben közreműködő, a döntéshozó, a kizárt
közjogi tisztségviselő) közeli hozzátartozói.
Közeli hozzátartozó a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és
neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.
5. Azon személyek, akiket a támogatási eljárásban való részvételből jogerősen kizártak, és a
kizártság tényét a honlapon közzétették.
A támogatás igényléséből és a támogatásból kizárt jogi személyek, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező egyéb szervezetek:
1. Kizárt természetes személy tulajdonában álló gazdasági társaság
A nyílt részvénytársaságok kivételével bármilyen tulajdoni aránnyal is rendelkezik egy, a törvény
hatálya alá tartozó természetes személy egy gazdasági társaságban, az a tulajdonában álló gazdasági
társaságnak minősül. A nyilvánosan működő részvénytársaság (Nyrt.) esetében az 5%-os tulajdonrész
már érdemi befolyást és lényeges gazdasági érdekeltséget jelenthet, ezért az az érintett tulajdonában
állónak minősül.
2. Az a társaság, egyéb szervezet, amelynek kizárt természetes személy a vezető
tisztségviselője, vagy kezelő, ügyintéző, képviseleti szervének tagja, tisztségviselője
Gazdasági társaságoknál vezető tisztségviselő: a közkereseti és a betéti társaságban az üzletvezetésre
jogosult tag, a korlátolt felelősségű társaságban az ügyvezető, a részvénytársaságban az igazgatóság
tagja, az igazgatótanács tagja vagy a vezérigazgató, az egyesülésben az igazgató vagy az igazgatóság
tagja.
Egyéb társaságoknál, szervezeteknél:
- vezető tisztségviselő (pl. kuratóriumi, egyesület stb. elnök)
- alapítvány kezelő szervezetének tagja, tisztségviselője (ez gyakorlatilag a kuratóriumi tagokat
és a kuratórium/alapítvány titkárát jelenti),
- egyesület, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet ügyintéző vagy képviselő
szervezetének tagja (az ügyintéző szerv nem foglalja magában a munkavállalókat - az
egyesületi jog alapján alapvetően az elnökségeket, intéző bizottságokat jelenti.
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3. Társadalmi szervezet, egyház, szakszervezet illetve ezek önálló jogi személyiséggel
rendelkező azon szervezeti egysége, amely meghatározott pártkapcsolattal rendelkezik
- a pályázat kiírását/támogatási igény benyújtását megelőző öt évben együttműködési
megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban:
párt),
- a pályázat kiírását/támogatási igény benyújtását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított
országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.
4. Azon szervezetek, amelyeket a támogatási eljárásban való részvételből jogerősen kizártak,
és a kizártság tényét a honlapon közzétették.
ÉRINTETT SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK
1.
A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntéselőkészítőnek vagy döntéshozónak.(Kizárólag természetes személy támogatást kérelmező esetén!).
2.
Nem kizárt közjogi tisztségviselő (Kizárólag természetes személy támogatást kérelmező
esetén!)
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 – Knyt. a 2. § (1) bekezdés d)
pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
3.
A közreműködő, döntést hozó szervnél jogviszonyban álló személy, illetve nem kizárt

közjogi tisztségviselő közeli hozzátartozója
Közeli hozzátartozó (Kizárólag természetes személy támogatást kérelmező esetén!) házastárs,
egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és
nevelőszülő, testvér
4.
A támogatást kérelmezőként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az 1-3.
pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság támogatást kérelmező
esetén!).
5. A támogatást kérelmezőként megjelölt szervezet olyan
- gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője
- alapítvány, amelynek kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
- társadalmi szervezet, egyház, szakszervezet ügyintéző, 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.
Az érintett személy köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a
pályázat benyújtásával egyidejűleg. Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat
benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a támogatást kérelmező köteles 8
munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.
Ha a támogatást kérelmező a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem
részesülhet.
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4. sz. minta
KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1)
bekezdés szerinti érintettségéről
A Támogatást kérelmező neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
Adószáma:
___________________________________________________________________________
Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a támogatást kérelmezőként
megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert
a) A támogatási eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök
döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy támogatást
kérelmező esetén!).
Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye
beírandó):
……………………...……………………...……….……………………………………………………
Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy támogatást kérelmező
esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (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 Knyt. 2. § (1) bekezdés
d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
b) Az a) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes
személy támogatást kérelmező esetén!)
Indoklás:
- Közeli hozzátartozóm támogatási eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntéselőkészítőnek vagy döntéshozónak.
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
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A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
c) A támogatást kérelmezőként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-b)
pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság támogatást
kérelmező esetén!).
Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a
szervezet neve, székhelye beírandó):
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
……………………………………………………………………………...…………………...
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
d) A támogatást kérelmezőként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi
szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
o vezető tisztségviselője
o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja
a támogatási 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 személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
……………………………………………………………………………….………………….
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve,
székhelye beírandó):
.…………………………………………………………………………………………………..
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, regionális fejlesztési tanács tagja
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, 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
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