A KKB 16/2019. (IV.23.) számú határozatának 2. sz. melléklete
Nyilatkozat
A pályázó nyilatkozata, hogy nem esik a – közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló – 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban* felsorolt, a pályázaton történő
indulásból kizárt személyi körbe. A törvény 14. §-a értelmében a nyilatkozat csatolása nélkül a
pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
Pályázó szervezet neve:……………………………………………………………….……….,
Pályázó szervezet székhelye:…………………………………………………………………..,
Pályázó szervezet cégjegyzékszáma:…………………………………………………………,
Pályázó szervezet adószáma:…………………………………………………………………..,
Pályázó szervezet képviselőjének neve:………………………………………………………..,
Pályázó szervezet nyilvántartásba vételi okiratának száma:…...……………………………..,
Pályázó szervezetet nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ..………………………………
E törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye, vagy ezek hiánya:
1. Nem áll fenn érintettség, összeférhetetlenség
2. Fennáll az érintettség, összeférhetetlenség
Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása**:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével
kapcsolatban,
illetve
összeférhetetlensége
megszüntetése
érdekében:
…....……………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
* (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi
személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti
egysége, valamint az egyházi jogi személy,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
Az (1) bekezdés e) pontja alkalmazásában nem minősül alapítványnak a külön törvény alapján létrehozott, a párt
működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítvány.

**Az érintettséget megalapozó körülményt e törvény 8. §-a határozza meg.

Budapest, 2019………………………
Pályázatkészítő aláírása:……………………………………..………..
Szervezet vezetőjének aláírása……………………………………..….………Ph.

