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Tisztelt Közgyűlés!

Minősített többség!

Az előterjesztés általános indokolása, hogy 2016. március 7-én hatályba lépett Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata jegyzőjének 1/2016. (III. 4.) utasítása az önkormányzati
rendeletek felülvizsgálatához kiadott 2016. évi ütemtervről. Ennek alapján felülvizsgálatra
került a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli
források átadásáról és átvételéről szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet.
A felülvizsgálat során a Polgármesteri Hivatal megállapította, hogy a jogszabály számottevő
részét érintő változtatása miatt új rendeletet indokolt alkotni a témában a gyakorlattal
összeegyeztetve. Ennek alapján készült el az előterjesztés.
A rendeletalkotás során részletesen kidolgozásra kerültek az államháztartáson kívüli
források átadásának szabályai. Összefoglalja az új rendelet az önkormányzati támogatás
alapelveit. Kidolgozásra került a támogatási kérelem nyomtatvány, mely a rendelet
mellékletében került elhelyezésre. Ez sokat fog segíteni abban, hogy egységes kérelmek
érkezzenek a hivatalba, hogy minden kötelező tartalmi elemmel el legyenek látva, ezzel
megkönnyítve mind az ügyfelek, mind a hivatal feladatait, tekintettel arra, hogy így
hiánypótlásra valószínűleg nem kerül sor, meggyorsul az ügyintézés.
A gyakorlati tapasztalatok alapján rögzíti a rendelet a kérelem elutasításának feltételeit. A
támogatási kérelmek elbírálásának részletszabályai is kidolgozásra kerültek. A döntést
követően elkészítendő támogatási szerződés mintát is tartalmaz az új rendelet
mellékletében. Háromféle támogatási megállapodásra tesz javaslatot, egyet az Európai Unió
1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás esetén
kötendő megállapodásra, másik kettő pedig a visszatérítendő, illetve a vissza nem térítendő
támogatás esetére alkalmazandó. Ezzel szintén egységessé válnak az ilyen típusú
szerződések, melyek szintén megkönnyítik, mind az ügyfelek, mint a hivatal munkáját.
Az új rendelet fontos rendelkezésként tartalmazza az elszámolásra vonatkozó szabályokat,
elszámoló lap nyomtatvánnyal együtt. Rögzítésre kerültek a támogatási megállapodás
módosításának szabályai is. Az új jogszabály az államháztartáson kívüli forrás átvételének
szabályait is tartalmazza, valamint a közpénzekből nyújtott pénzeszközök átláthatóságának
szabályait is.
Az előkészítő munka során szem előtt tartottuk, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 17. §-a kötelezővé teszi az előzetes hatásvizsgálat végzését, mely a következő:
Társadalmi hatás: Az új jogszabály társadalmi hatása abban mutatható ki, hogy a
mellékletekben elhelyezett nyomtatványokkal sokkal könnyebbé válik a támogatásokkal
kapcsolatos ügyintézés.
Gazdasági, költségvetési hatás: Gazdasági, költségvetési hatása nem mutatható ki.
Környezeti, egészségi hatások: Nem releváns.
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Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az új jogszabályban elhelyezett
nyomtatványokkal csökkennek mind az ügyfelek, mind a Polgármesteri Hivatal adminisztratív
terhei.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Szükségessége abban mutatható ki, hogy a gyakorlat és a jelenleg hatályos
jogszabály között ellentét mutatható ki, mely megnehezítette a munkát. A jogalkotás
elmaradásának várható következménye, hogy ez az ellentét továbbra is fennmarad.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdése értelmében minden új támogatási tervezetet előzetesen
be kell jelenteni a miniszternek (Támogatásokat Vizsgáló Irodának). A Korm. rendelet 7. § (2)
bekezdése megállapítja, hogy csak a miniszter (Támogatásokat Vizsgáló Iroda) állásfoglalása
után lehet, a rendelet-tervezetet Közgyűlés elé terjeszteni. Az állásfoglalás megadásának
határideje harminc nap (11. § (1)). Az állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról szóló
17/2015. (XI. 6.) polgármesteri és jegyzői együttes utasítás 20. § (3) bekezdése alapján az
előterjesztést – a jegyző által aláírt kísérőlevéllel – postán és e-mailbe is továbbítjuk a
Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére.
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
2015. október 1-jén hatályba lépett módosítása során a hatályos rendelet kiegészült azzal,
hogy a rendelet-tervezeteket társadalmi egyeztetésre kell bocsájtani, erről a 31/A. §
rendelkezik.
Ezen rendelkezésnek eleget téve a www.szekszard.hu honlapon hirdetményt tettünk közzé,
melyben tájékoztattuk a lakosságot erről a lehetőségről.
Az új rendelethez készült egy részletes indokolás is, amely az előterjesztés mellékletét
képezi.
Az előterjesztést minden bizottság a Közgyűlés hetében tárgyalja. Kérem a Tisztelt
Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az új rendeletet fogadja el.
Szekszárd, 2017. január 25.

dr. Molnár Kata
jegyző
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RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az R. 1. §-ához: Általános rendelkezések között a rendelet hatályát, a támogatásban
részesíthetők körét rögzíti.
Az R. 2. §-ához: A támogatás forrását határozza meg.
Az R. 3. §-ához: Az önkormányzati támogatás alapelveit között felsorolja, hogy a pályázati
felhívásnak melyek a kötelező tartalmi elemei, valamint a támogatás vonatkozásában ki
lehet döntéshozó.
Az R. 4. §-ához: A támogatási kérelem részletszabályait fogalmazza meg.
Az R. 5. §-ához: A támogatási kérelem elbírálásának szabályait tartalmazza.
Az R. 6. §-ához: A támogatási megállapodás rendelkezéseit fogalmazza meg.
Az R. 7. §-ához: Rögzíti a támogatás elszámolásának szabályait.
Az R. 8. §-ához: A támogatási megállapodás módosításának esetét rögzíti.
Az R. 9. §-ához: Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályait rögzíti.
Az R. 10-13. §-ához: A közpénzekből nyújtott pénzeszközök átláthatósága érdekében a
közzétételt szabályozza.
Az R. 14. §-ához: A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
Az R. 15. §-ához: A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Az R. 16. §-ához: Az Európai Parlament és Tanácsi irányelvnek való megfelelhetőségről
rendelkezik.
Az R. 17. §-ához: Hatályát vesztő jogszabályról rendelkezik.
Az R. 1. melléklete: Támogatási kérelem nyomtatványát tartalmazza.
Az R. 2. melléklete: Támogatás elszámolásához szükséges elszámoló lap nyomtatványt
tartalmazza.
Az R. 3. melléklete: A támogatási megállapodásokat tartalmazza. Egyet az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendeletnek
megfelelően a csekély összegű támogatások estében alkalmazandót, egyet a vissza nem
térítendő és egyet a visszatérítendő támogatásokra vonatkozóan.
Az R. 4. melléklete: A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról rendelkező
nyilatkozat nyomtatványt tartalmazza.

Az R. 5. melléklete: A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
nyomtatványt tartalmazza.
Az R. 6-8. melléklete: A kérelemhez, valamint a támogatási szerződésekhez szükséges
átláthatósági nyilatkozat nyomtatványokat tartalmazza.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének
………/2017. (…………….) önkormányzati rendelete
a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról,
valamint az államháztartáson kívüli források
átadásáról és átvételéről
(tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Gazdaság és Pénzügyi Bizottság, a Humán Bizottság és a Szociális és
Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő
pénzeszközátadásra, függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül,
egyedi döntés alapján nyújt az önkormányzat támogatást, valamint államháztartáson kívüli
pénzeszköz átvételére.
(2) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem
tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak
részére megállapított pénzbeli támogatásokra, az ösztöndíjakra, a lakáscélú visszatérítendő
támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott
pénzeszközökre.
(4) Támogatásban részesíthető a szervezet, természetes személy, amennyiben
a) szekszárdi székhelyű, telephelyű, lakóhelyű, vagy
b) nyilatkozik, hogy a támogatást Szekszárdon működő szervezeti egysége veszi
igénybe, vagy
c) szekszárdi lakosok vagy szervezet javára, illetve érdekében megvalósuló
programhoz kéri a támogatást.
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(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól az önkormányzat kivételesen, méltánylandó egyedi
esetben eltérhet, ha – különösen a történelmi vagy néprajzi hagyományok ápolása,
megismertetése, népszerűsítése, vagy Szekszárd jó hírnevének öregbítése érdekében, - a
támogatás Szekszárdot szolgálja.
(6) E rendelet alapján önkormányzati támogatásban az a szekszárdi székhelyű civil szervezet
részesülhet, amely a támogatásról szóló döntés időpontjában a Tolna Megyei Civil
Információs Centrum nyilvántartásában szerepel.
II. Fejezet
Államháztartáson kívüli források átadásának szabályai
2. A támogatás forrása
2. § A Közgyűlés tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott költségvetési
előirányzatai terhére, céljelleggel működési vagy felhalmozási célú, visszatérítendő, vagy
vissza nem térítendő támogatás adható.
3. Az önkormányzati támogatás alapelvei
3. § (1) Önkormányzati támogatás nyújtása egyrészt pályázat kiírása útján, eseti kérelemre
(1. melléklet), másrészt a (4) bekezdés c) pontja szerint történik.
(2) Önkormányzati támogatásban – a (4) bekezdés c) pontja szerinti eset kivételével - csak az
a pályázó részesülhet, aki, vagy amely a pályázati felhívásnak maradéktalanul megfelelő
pályázatot, illetve eseti kérelem esetén e rendeletben előírt tartalmú írásos kérelmet nyújt
be, és ahhoz az e rendeletben előírt mellékleteket csatolja.
(3) Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1)
bekezdése főszabályként megtilt minden olyan támogatást, amely a hatálya alá tartozik,
annak érdekében, hogy a belső piacon a versenytorzítás lehetőségét csökkentse. Az EUMSZ
107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami (önkormányzati) támogatások esetében a
támogatási szerződés tervezetét (3. melléklet I. pont) előzetesen be kell nyújtani a
Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatáért
felelős szervezet részére.
(4) Támogatásban részesülhet,
a) aki az Önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet (1. melléklet) nyújt be;
b) aki a kiírt pályázati felhívásra pályázatot nyújt be;
c) akinek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének
előirányzataiban nevesítve támogatás került megállapításra.
(5) A jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor részesülhet
önkormányzati támogatásban, ha a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a
alapján átlátható szervezetnek (6-8.melléklet) minősül.
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(6) A pályázati felhívásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a támogatást nyújtó megnevezését,
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

a pályázat címét és célját,
a rendelkezésre álló keretösszeget és az összeg forrását,
visszatérítendő vagy vissza nem térítendő-e a támogatás,
a pályázók körét,
a támogatandó célokat,
az elnyerhető támogatás mértékének alsó és felső határát,
a szükséges saját forrás mértékét,
a támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek körét,
a pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit,
a támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket,
a benyújtás és az elbírálás határidejét,
a pályázati adatlapot
az adatlap kitöltési útmutatóját, amelyben rögzíteni kell az önkormányzati támogatás
feltételeit és a pályázó teendőit
o) a pályázathoz kitöltendő nyilatkozatokra történő utalást,
p) tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a pályázók hol kaphatnak felvilágosítást a
pályázattal kapcsolatban.
(7) A támogatás vonatkozásában döntéshozó lehet:
a) a Közgyűlés az önkormányzat éves költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletében a nevesített támogatások esetén,
b) a Közgyűlés eseti kérelmeknél – polgármesteri, bizottsági keretből igényelt
támogatás kivételével - és az alapítványok esetében összeghatár nélkül,
c) a polgármester átruházott hatáskörben a tárgyévi költségvetési rendeletben
meghatározott polgármesteri keretből eseti kérelmek esetében ötmillió forintig,
d) átruházott hatáskörben a közgyűlés bizottsága tárgyévi költségvetési rendeletben
meghatározott bizottsági keret erejéig.
4. A támogatási kérelem
4. § (1) Eseti kérelmeknél a támogatási kérelemnek tartalmaznia kell (1. melléklet):
a) a támogatást kérő nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, adószámát, képviselő nevét,
elérhetőségét, a bírósági nyilvántartásba vétel számát vagy cégjegyzékszámát
b) civil szervezet esetén igazolást arról, hogy a Tolna Megyei Civil Információs
Centrum nyilvántartásba vette,
c) a támogatást kérő számlaszámának megjelölését,
d) az elérni kívánt támogatási cél leírását,
e) az igényelt támogatás összegét, megjelölve a támogatási cél megvalósításához
rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét,
f) a támogatási cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,
g) természetes személy nyilatkozatát, hogy hozzájárul a támogatási kérelmében
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foglalt személyes adatainak a pályázatával vagy a támogatási kérelmével
összefüggésben történő kezeléséhez.
h) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatósági
nyilatkozatát,
i) köztartozás-mentességről nyilatkozatot.
(2) Pályázatból igényelt támogatás esetén a pályázati felhívás rendelkezései az irányadók, de
az alábbiakat kötelező mellékelni:
a) nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról,
b) a támogatást kérő nyilatkozatát arról, hogy más pályázaton ugyanarra a célra nem
kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a cél
megvalósításához, ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell,
c) a támogatást kérő nyilatkozatát, hogy a pályázatban foglalt közérdekű adatok
kezeléséhez, valamint Szekszárd város hivatalos weblapján történő
közzétételéhez hozzájárul,
d) természetes személy nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázatában foglalt
személyes adatainak a pályázatával vagy a támogatási kérelmével összefüggésben
történő kezeléséhez,
e) köztartozás-mentességről nyilatkozatot,
f) Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatósági
nyilatkozatát
g) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvényben (a továbbiakban: Közptv.) meghatározott összeférhetetlenséggel,
illetve érintettséggel kapcsolatos 4 – 5. melléklet szerinti nyilatkozatot.
(3) El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha
a) a kérelem nem tartalmazza a (1)-(2) bekezdésben meghatározottakat, és azt a
kérelmező a döntés meghozataláig nem pótolja,
b) a támogatást igénylő a döntéshozatalt megelőző két naptári évben a részére
nyújtott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, illetve a kapott
támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta
fel,
c) a támogatást kérő tekintetében a Közptv. 6. §-ában meghatározott
összeférhetetlenség áll fenn.
(4) Két éven keresztül nem részesülhet támogatásban, illetve a folyósított támogatás
visszafizetésére kell kötelezni azt a támogatottat, amely
a) az önkormányzathoz benyújtott pályázati dokumentációban, eseti kérelmében
valótlan adatot szolgáltat,
b) az önkormányzati támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt
céltól részben vagy egészben eltérő módon használja fel,
c) a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy nem határidőben
teljesítette.
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5. A támogatási kérelmek elbírálása
5. § (1) A döntéshozó a támogatási kérelmet a beérkezéstől számított harminc napon belül
bírálja el, amennyiben a döntéshozó testületként jár el, akkor a kérelem elbírálása a soron
következő rendes ülésén történik, de legfeljebb hatvan napon belül. A döntéshozó a döntést
követő tizenöt munkanapon belül a Polgármesteri Hivatal útján értesíti a támogatást
igénylőt a döntésről.
(2) döntéshozó a támogatás kifizetését meghatározott saját forrás vagy egyéb forrásból
juttatott támogatás rendelkezésre állásához kötheti. Ez esetben a támogatottnak a saját
forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétét igazolnia kell.
(3) Eseti kérelemnél a támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott
nevét, a támogatás célját, a támogatás összegét, annak fedezetét, a finanszírozás módját, a
támogatás felhasználásának időpontját, illetve a támogatási összeg rendeltetésszerű
felhasználására vonatkozó elszámolás határidejét. Pályázat útján nyújtott támogatás esetén
a pályázati felhívás rendelkezik a döntés tartalmi elemeiről.
6. Támogatási megállapodás megkötése
6. § (1) Az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatás juttatása esetén,
a támogatási megállapodást közvetlenül a támogatást elnyerő személlyel, szervezettel kell
megkötni a döntést követő tizenöt munkanapon belül.
(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell (3. melléklet):
a) természetes személy esetén: név-születési név, lakóhely, anyja neve, szül. hely és
idő, adóazonosító jel, bankszámlaszám,
b) jogi személy esetén: név, székhely, CIC regisztrációs szám és bírósági
nyilvántartásba vételi szám vagy cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám,
képviselő neve,
c) a támogatói döntést meghozó szerv/személy megjelölését, a támogatás
nyújtásáról szóló döntés számát,
d) hogy a támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő-e,
e) a támogatás összegét, forrását,
f) a támogatás felhasználásnak célját és felhasználásának feltételeit,
g) a támogatás folyósításának határidejét és ütemezését,
h) a pénzügyi elszámolás határidejét és módját,
i) visszatérítendő támogatás esetén a visszafizetés módját és határidejét,
j) a kapcsolattartók személyét és elérhetőségét,
k) a nem cél szerinti felhasználás, a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel,
továbbá a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén a
visszatérítési kötelezettséget,
l) a támogatási szerződés felmondása, illetve elállás esetköreit,
m) a megállapodáshoz csatolandó nyilatkozatokra történő utalást.
(3) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról, hogy a támogatást a támogatott
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részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten kell
visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás
felhasználásáról.
(4) A támogatást a megállapodás mindkét fél általi aláírását követően átutalással kell
teljesíteni, természetes személy esetében akkor kerülhet sor postai átutalásra, ha a
támogatott nem rendelkezik bankszámlával.
(5) A 3. § (3) bekezdése szerinti eljárás esetén az (1) bekezdés szerinti határidő az
állásfoglalás kézhezvételének napján kezdődik.
7. Támogatás elszámolása
7. § (1) A támogatott az elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év
január 31. napjáig köteles eleget tenni, amennyiben a támogatás nyújtása éves keret terhére
történik. Eseti támogatás esetén a támogatott a felhasználást követő harminc napon belül
köteles elszámolni a támogatással. (2. melléklet)
(2) Az elszámolás a támogatási szerződésben, és az ahhoz csatolt elszámolási tájékoztatóban
foglaltaknak megfelelően történik.
(3) A támogatás elszámolásának elfogadásáról - átruházott hatáskörben - a jegyző dönt.
Amennyiben az elszámolás nem elfogadható, javaslatot tesz a döntéshozónak a támogatás
visszafizetésére kötelezés iránti döntésre, melyről a döntéshozó harminc napon belül,
amennyiben testületként jár el, a soron következő rendes ülésén dönt.
(4) A támogatási cél tekintetében általános forgalmi adó levonásra jogosult szervezet a
megvalósítás nettó – általános forgalmi adót nem tartalmazó – összegére kaphat
támogatást, az elszámolásában nettó összeg fogadható el. Ennek igazolására a támogatási
szerződés aláírását megelőzően a kérelmező nyilatkozatot nyújt be a támogató részére.
8. Támogatási megállapodás módosítása
8. § (1) A támogatási szerződés módosítására az elszámolási határidő lejárta előtt a
támogatott írásbeli kérelme alapján kerülhet sor.
(2) A határidő módosításának engedélyezéséről a döntéshozó, a Közgyűlés esetében
átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
III. Fejezet
Államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai
9. § (1) Működési vagy fejlesztési célú államháztartáson kívüli alapítványi forrás átvételéről a
közgyűlés át nem ruházható hatáskörben a soron következő rendes ülésen, de legkésőbb a
felajánlás beérkezésétől számított 60 napon belül dönt.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – kivéve az alapítványi forrást – legkésőbb a
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beérkezéstől számított hatvan napon belül a polgármester dönt.
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként
az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, a pénzeszköz átvétel
következményeit.
(4) A döntéshozó államháztartáson kívülről, célhoz kötött
kötelezettségvállalást jelentő pénzeszköz átvételéről akkor dönthet, ha

többlet

pénzügyi

a) az nem veszélyezteti a kötelező önkormányzati feladatok ellátását és
b) a költségvetési előirányzat rendelkezésre áll.
(5) Az államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételére vonatkozóan a
döntéshozó megállapodást köt a döntést követő 30 napon belül.
(6) A megállapodás kötelezően tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,
a pénzeszköz átvételéről szóló döntést,
a pénzeszköz összegét,
a pénzeszköz átvételének célját, vagy a célhoz nem kötöttség tényét,
a pénzeszköz felhasználásának feltételeit,
a pénzügyi teljesítést,
a teljesítés ütemezését,
a beszámolással, ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit,
az átadott pénzeszköz felhasználásának határidejét.

(7) A polgármester a (2) bekezdés szerinti döntésről – a soron következő költségvetési
rendeletmódosítással egyidejűleg – a közgyűlést tájékoztatja.
(8) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester írja alá.
IV. Fejezet
A közpénzekből nyújtott pénzeszközök átláthatósága
9. Közzététel
10. § A közpénzekre és az önkormányzati vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok. A
támogatási szerződést előkészítő szervezeti egység a támogatásokról nyilvántartást vezet, a
szükséges közzétételről gondoskodik.
11. § A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvényben meghatározott közzétételi kötelezettségnek a www.kozpenzpalyazat.gov.hu
honlapon kell eleget tenni.
12. § Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
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törvény 1. melléklet III. pont 4. és 6. alpontjában meghatározott adatokat az önkormányzat a
honlapján közzéteszi.
13. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 13. § (2) bekezdés h) pontja alapján a közzététel rendjét a jegyző belső utasításban
szabályozza.
V. Fejezet
Záró rendelkezések
14. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni
kell.
16. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006.december 12-i 2006/123/EK
Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
17. § Hatályát veszti a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az
államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 1/2015. (II. 11.)
önkormányzati rendelet.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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1. melléklet az ……../2017. (……...) önkormányzati rendelethez
KÉRJÜK GÉPPEL VAGY NYOMTATOTT BETŰVEL KITÖLTENI!

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
A kérelmező neve és lakóhelye természetes személy esetén, civil szervezet vagy gazdasági
társaság esetén a kérelmező neve székhelye, CIC regisztrációs száma és bírósági
nyilvántartásba vételének száma vagy cégjegyzékszáma:
Adóazonosító jele vagy adószáma:
Képviselő neve, (amennyiben eltér a kérelmező nevétől) elérhetősége, címe:

A kérelem tárgya (az elérni kívánt támogatási cél leírása):
Az igényelt támogatás összege:__________________________________________________
Saját forrás:__________________________________________________________________
Egyéb támogatások:___________________________________________________________
A támogatási cél megvalósításának kezdő és befejező időpontja:_______________________
___________________________________________________________________________
A támogatást kérő számlakezelő pénzintézet megnevezése és címe, számlaszáma:
__________________________________________________________________________________
Mellékelni kell:-

-

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatósági nyilatkozatát
(……/2017. (……) önkormányzati rendelet 6-8. mellékletei) .
Civil szervezet esetén igazolást kell mellékelni arról, hogy a Tolna Megyei Civil Információs
Centrum nyilvántartásba vette.
egy nyilatkozatot, hogy köztartozásmentes a kérelmező.
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben
meghatározott összeférhetetlenséggel, illetve érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatot.
(…../2017. (….) önkormányzati rendelet 4. melléklete)

a természetes személy nyilatkozatát, hogy hozzájárul a támogatási kérelmében foglalt
személyes adatainak a pályázatával vagy a támogatási kérelmével összefüggésben
történő kezeléséhez.

Szekszárd, 20…………………………………….
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………………………………………………………………
aláírás

2. melléklet a ……/2017. (……..) önkormányzati rendelethez
ELSZÁMOLÓ LAP
A támogatás elszámolásának határideje:
BIZONYLAT ÖSSZESÍTŐ
Bizonylat
azonosító

Megnevezés/kifizetés
jogcíme

Bizonylat
dátuma

Bizonylat
sorszáma

Bizonylat
bruttó összege

Mindösszesen:
Az elszámoló lap mellékletei:
-

-

A támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok (számla,
számviteli bizonylat stb.) egy hitelesített másolati példányának csatolása. Kizárólag a
támogatott nevére és címére kiállított számla nyújtható be. Az eredeti számlákra a
támogatott rávezeti a megállapodásban megadott azonosítót, valamint a záradékot:
„A számla összegéből …..forint kizárólag a ……………sz. támogatás elszámolásához
került felhasználásra.” A másolati példányra a támogatott képviselőjének hivatalos
nyilatkozatát: „Az eredetivel mindenben egyező másolat.”
Szakmai beszámoló

Elszámolható költség típusok, amennyiben a támogatási megállapodás azt nevesítetten
nem tartalmazza:
Működési célú támogatások esetén: a Támogatott székhelyének (telephelyének) közmű
díjai, tisztítószerek, irodaszerek, terembérlet, kommunikációs költségek (posta, telefon,
14
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internet, fénymásolási és nyomdai költségek), foglalkoztatott bérköltsége, megbízási díj (pl.:
könyvelő), kisértékű eszközbeszerzés.
Nem működési célra kapott támogatások esetén:
A támogatott cél megvalósításával, szervezésével kapcsolatos kommunikációs költségek
(telefon, posta, meghívó nyomdaköltsége, stb.)
Kisértékű eszközvásárlás, eszköz és helyiség bérleti díj, utazási, étkezési, szállás költség
tiszteletdíjak

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok valósak.
Szekszárd, 20……………………

……………………………………………..
támogatott

Az elszámolást elfogadom:

………………………………………….
jegyző
Az elszámolást nem elfogadható, az alábbi okok miatt:

…………………………………………..
jegyző
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3. melléklet a …../2017. (………) önkormányzati rendelethez
Ikt. sz.: ………/20….
TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS
[DE MINIMIS TÁMOGATÁSOK ESETÉN]
mely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8., adószám: 15733562-2-17, bankszámlaszám: 11746005-15416566)
képviseli: Ács Rezső polgármester mint támogató (a továbbiakban: Támogató),
másrészről a [TÁMOGATOTT NEVE] ............................................................................
[TÁMOGATOTT ADATAI]
[JOGI SZEMÉLY TÁMOGATOTT ESETÉN]
(székhely: ......................................., adószám: ......................................, bankszámlaszám:
........................................,
CIC
regisztrációs
szám1
vagy
Cégjegyzékszám:
................................., képviseli: ................................................................)
[TERMÉSZETES SZEMÉLY TÁMOGATOTT ESETÉN]
(szül.név.
.............................,
szül.
hely:
..................................,
szül.idő:
.....................................,
anyja
neve:
.............................................
lakcím:
................................................., bankszámlaszám: ..................................................................)
mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:
1. Támogató [TÁMOGATÓI DÖNTÉS SZÁMA] Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése/Közgyűlése Bizottságának…./20…. (…...) ….. határozatában foglaltak alapján
Támogatottnak [TÁMOGATOTT CÉL MEGNEVEZÉSE] ......................................................
[TÁMOGATÁS ÖSSZEGE] ……………………...........- Ft, azaz – ……………………............... forint
– vissza nem térítendő támogatást nyújt
[TÁMOGATÁS FORRÁSA]
BIZOTTSÁGI TÁMOGATÁS ESETÉN
”...................................... évi bizottsági keret terhére”
POLGÁERMESTERI KERETBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ESETÉN:
”Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata …… évi költségvetéséről szóló ..../20..(...)
önkormányzati rendeletében szereplő Polgármesteri kerete terhére.”
KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ESETÉN
”Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata …… évi költségvetéséről szóló ..../20..(...)
önkormányzati rendeletében szereplő ................................................. kerete terhére.”
2. Támogatott a fenti összeget kizárólag az 1. pontban megnevezett célra használhatja fel.
Támogató a támogatási összeget jelen megállapodás aláírását követően átutalja
1

A CIC regisztrációs számot szekszárdi székhelyű civil szervezetek támogatásakor kell a támogatási
megállapodásban feltüntetni az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja szerint.
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Támogatott számlájára.
3. Támogatott nyilatkozik, hogy Támogatóval szemben fennálló tartozása nincs, valamint
vállalja, hogy – amennyiben Támogatótól már részesült támogatásban - pénzügyi
beszámolót készít Támogató által korábban nyújtott támogatási megállapodásban
rögzített időpontig az összegek felhasználásáról.
4. Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatási összeget (tárgyév)
............................-ig köteles felhasználni és arról [ÉVES TÁMOGATÁS ESETÉN] a
felhasználástól számított 8 napon belül, de legkésőbb (tárgyévet követő év) január 31-ig
VAGY
[ESETI TÁMOGATÁS ESETÉN] a felhasználástól számított 30 napon belül köteles
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala felé elszámolni és igazolni, hogy a
támogatási összeget az 1. pontban megjelölt célra fordította.
5. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg marad vissza, úgy Támogatott azt
köteles Támogató számlaszámára az elszámolást követő 30 napon belül megfizetni.
6. Felek rögzítik, hogy Támogatott pénzügyi elszámolása a támogatási céllal kapcsolatosan
felmerülő költségekről kiállított, Támogatott képviselője által hitelesített
számlamásolatokkal, számviteli bizonylatokkal és számlaösszesítővel Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közpénzek felhasználásának
átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről
szóló ..../2017.(....) önkormányzati rendeletének mellékletét képező elszámoló lapon
történik. Támogatott köteles a pénzügyi elszámoláshoz szakmai beszámolót mellékelni.
Az elszámoló lap jelen megállapodás mellékletét képezi.
7. Támogatott indokolt esetben (pl. betegség, elemi kár) kérheti az elszámolási határidő
meghosszabbítását vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú
hasznosítását. A kérelmet Támogatóhoz legkésőbb az eredeti elszámolási határidő
lejártáig írásban kell benyújtani.
8.

A támogatási megállapodás módosítására a Támogatott kérelmére, a szerződés 7.
pontjában meghatározott esetekben, írásban van lehetőség.

9.

Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján,
messzemenően együttműködnek. Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a
következők szerint jelölik ki:
Támogató részéről:
Név:
Tel.:
E-mail:

Támogatott részéről:
Név:
Tel.:
E-mail.:
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10. Amennyiben jelen megállapodásban rögzített feltételekben – különösen a Támogatott
adataiban, a képviselő személyével vagy a támogatási cél megvalósításával
kapcsolatosan – változás következik be, Támogatott a tudomására jutástól számított 8
napon belül köteles azt írásban bejelenteni Támogatónak.
11. Támogatott hozzájárul, hogy a támogatási összeg 1. pontban meghatározott célnak
megfelelő felhasználását Támogató az illetékes szerve útján ellenőrizze, ehhez a
szükséges feltételeket biztosítja.
12. Amennyiben Támogatott a támogatási összeget nem az 1. pontban meghatározott
célnak megfelelően használja fel, vagy jelen szerződésben foglalt bármely
kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a támogatás Ptk. szerinti késedelmi kamattal
növelt összegét a Támogató részére annak írásbeli felszólítására azonnali hatállyal
visszafizetni. A késedelmi kamatot a támogatás Támogatott részére történő átutalás
napjától kell számítani. Támogató részére annak írásbeli felszólítására visszafizetni.
13. Támogató jogosult a támogatási megállapodás felmondására, illetve az attól történő
elállásra az alábbi esetekben:
- jelen támogatási megállapodás hatályba lépését követő ésszerű határidőn belül
a feladat teljesítése Támogatottnak felróható okból nem kezdődik meg és a
késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki,
- Támogatott a szerződés megkötésekor annak szakmai, pénzügyi tartalmát
érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott,
- Támogatott a támogatási összeget a szerződésben megjelölttől akár részben
eltérő célra, vagy eltérő módon használja fel,
- Támogatott jelen szerződés szerinti pénzügyi elszámolási kötelezettségének
határidőben nem tesz eleget,
- Támogatott a támogatási szerződés megkötését követően beállott körülmény
folytán már nem minősül átlátható szervezetnek,
- Támogatottal szemben a támogatási szerződés megkötését követően a
közpénzekből nyújtható támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvényben meghatározott összeférhetetlenség illetve érintettség merül fel.
14. A támogatási szerződés Támogató által történő felmondása, a támogatási szerződéstől
való elállás esetére a szerződés 10. pontjában foglalt jogkövetkezmények
alkalmazandóak.
15. Támogatott tudomásul veszi, hogy az eseti támogatási kérelmében, illetve a
pályázatában valótlan adatot szolgáltató, az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő,
illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb
támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
16. Jelen megállapodás alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül,
amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i
1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban
1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU
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bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a
folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó
támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a
100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]
17. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági
rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű
támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig
halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás
más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély
összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
18. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában
nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely
csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes
esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy
összeget.
19. Támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése
figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására
alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az
azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról.
20. Támogatott kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2)
bekezdésének kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá
– az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti
kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából
teherszállító jármű vásárlására.
21. Feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell
őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles
azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az
Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
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22. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás alapján nyújtott csekély összegű támogatás
támogatástartalma ………………. Ft, azaz ………………………………. forint.
23. Támogatott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1)
bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül. Felek egyezően
kijelentik, hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi Támogató által
rendelkezésre bocsátott, jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező,
Támogatott által kitöltött és jóváhagyott átláthatósági nyilatkozat2.
24. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség vele szemben
nem áll fenn, illetve a Rendelet mellékletét képező összeférhetetlenséggel, illetve
érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatot kitöltötte, amely jelen megállapodás
mellékletét képezi.
25. Támogatott kijelenti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot a
pályázatához, illetve a támogatási kérelméhez csatolta.3
26. Támogatott tudomásul veszi, hogy közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a
pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv
vagy személy által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel
összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat.
Támogatott tudomásul veszi továbbá, hogy Önkormányzat köteles az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
meghatározott adatokat a honlapján közzétenni.
27. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton,
tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a
tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre, Felek a köztük felmerülő jogvita esetére
a Szekszárdi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
28. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet, a közpénzek
felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források
átadásáról és átvételéről szóló .../2017.(.....) önkormányzati rendelet, az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet, továbbá a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó
rendelkezései az irányadók.

2

Ha a Támogatott természetes személy a Támogatási megállapodás 19. pontja elhagyandó. (Támogatottnak
nem kell átláthatósági nyilatkozatot kitölteni.)
3
Csak természetes személynek kell megtenni ezt a nyilatkozatot, jogi személy támogatott esetén ez a pont
törlendő.
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29. Jelen megállapodás .... számozott oldalból áll, és ..... egymással mindenben teljesen
megegyező példányban készült, amelyből ... eredeti példány a Támogatót, és .... eredeti
példány a Támogatottat illeti meg.
Szerződő Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.
Szekszárd, 20..............................

Ács Rezső
Polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
TÁMOGATÓ

Ellenjegyzés
Pénzügyi ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és
beosztása
Tamási Anna
igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata
jegyző

TÁMOGATOTT

Dátum

Aláírás

Mellékletek:
1. számú melléklet: Közgyűlési/bizottsági határozati kivonat
2. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
3. számú melléklet: Összeférhetetlenségi illetve érintettségi nyilatkozat
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Ikt. sz.: ………/20….
TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS
[VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ESETÉN]
amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8., adószám: 15733562-2-17, bankszámlaszám: 11746005-15416566)
képviseli: Ács Rezső polgármester mint támogató (a továbbiakban: Támogató),
másrészről a [TÁMOGATOTT NEVE] ............................................................................
[TÁMOGATOTT ADATAI]
[JOGI SZEMÉLY TÁMOGATOTT ESETÉN]
(székhely: ......................................., adószám: ......................................, bankszámlaszám:
........................................, CIC regisztrációs szám4:................... vagy cégjegyzékszám:
....................................) képviseli: ..................................
[TERMÉSZETES SZEMÉLY TÁMOGATOTT ESETÉN]
(szül.név.
.............................,
szül.
hely:
..................................,
szül.idő:
.....................................,
anyja
neve:
.............................................
lakcím:
................................................., bankszámlaszám: ..................................................................)
mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:
1. Támogató [TÁMOGATÓI DÖNTÉS SZÁMA] Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése/Közgyűlése Bizottságának…./20…. (…...) ….. határozatában foglaltak alapján
Támogatottnak [TÁMOGATOTT CÉL MEGNEVEZÉSE] ......................................................
[TÁMOGATÁS ÖSSZEGE] ……………………............- Ft, azaz – ……………………........... forint –
vissza nem térítendő támogatást nyújt
[TÁMOGATÁS FORRÁSA]
BIZOTTSÁGI TÁMOGATÁS ESETÉN
”...................................... évi bizottsági keret terhére”
POLGÁERMESTERI KERETBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ESETÉN:
”Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata …… évi költségvetéséről szóló ..../20..(...)
önkormányzati rendeletében szereplő Polgármesteri kerete terhére.”
KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ESETÉN
”Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata …… évi költségvetéséről szóló ..../20..(...)
önkormányzati rendeletében szereplő ................................................. kerete terhére.”
2. Támogatott a fenti összeget kizárólag az 1. pontban megnevezett célra használhatja fel.
Támogató a támogatási összeget jelen megállapodás aláírását követően átutalja
Támogatott számlájára.

4

A CIC regisztrációs számot szekszárdi székhelyű civil szervezetek támogatásakor kell a támogatási
megállapodásban feltüntetni az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja szerint.

22
26elot

3. Támogatott nyilatkozik, hogy Támogatóval szemben fennálló tartozása nincs, valamint
vállalja, hogy – amennyiben Támogatótól már részesült támogatásban - pénzügyi
beszámolót készít Támogató által korábban nyújtott támogatási megállapodásban
rögzített időpontig az összegek felhasználásáról.
4. Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatási összeget (tárgyév) ......................ig köteles felhasználni és arról [ÉVES TÁMOGATÁS ESETÉN] a felhasználástól számított 8
napon belül, de legkésőbb (tárgyévet követő év) január 31-ig
VAGY
[ESETI TÁMOGATÁS ESETÉN] a felhasználástól számított 30 napon belül köteles
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala felé elszámolni és igazolni, hogy a
támogatási összeget az 1. pontban megjelölt célra fordította.
5. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg marad vissza, úgy Támogatott azt
köteles Támogató számlaszámára az elszámolást követő 30 napon belül megfizetni.
6. Felek rögzítik, hogy Támogatott pénzügyi elszámolása a támogatási céllal kapcsolatosan
felmerülő költségekről kiállított, Támogatott képviselője által hitelesített
számlamásolatokkal, számviteli bizonylatokkal és számlaösszesítővel Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közpénzek felhasználásának
átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről
szóló ..../2017.(....) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) mellékletét
képező elszámoló lapon történik. Támogatott köteles a pénzügyi elszámoláshoz szakmai
beszámolót mellékelni. Az elszámoló lap jelen megállapodás mellékletét képezi.
7. Támogatott indokolt esetben (pl. betegség, elemi kár) kérheti az elszámolási határidő
meghosszabbítását vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú
hasznosítását. A kérelmet a Támogatóhoz legkésőbb az eredeti elszámolási határidő
lejártáig írásban kell benyújtani.
8. A támogatási megállapodás módosítására a Támogatott kérelmére, a szerződés 7.
pontjában meghatározott esetekben, írásban van lehetőség.
9. Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján,
messzemenően együttműködnek. Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a
következők szerint jelölik ki:
Támogató részéről:
Név:
Tel.:
E-mail:

Támogatott részéről:
Név:
Tel.:
E-mail.:

10. Amennyiben jelen megállapodásban rögzített feltételekben – különösen a Támogatott
adataiban, a képviselő személyével vagy a támogatási cél megvalósításával kapcsolatosan
– változás következik, köteles azt Támogatott írásban a tudomására jutástól számított 8
napon belül a Támogatónak bejelenteni.
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11. Támogatott hozzájárul, hogy a támogatási összeg 1. pontban meghatározott célnak
megfelelő felhasználását Támogató az illetékes szerve útján ellenőrizze, ehhez a
szükséges feltételeket biztosítja.
12. Amennyiben Támogatott a támogatási összeget nem az 1. pontban meghatározott célnak
megfelelően használja fel, vagy jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének
nem tesz eleget, köteles a támogatás Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegét a
Támogató részére annak írásbeli felszólítására azonnali hatállyal visszafizetni. A
késedelmi kamatot a támogatás Támogatott részére történő átutalás napjától kell
számítani.
13. Támogató jogosult a támogatási megállapodás felmondására, illetve az attól történő
elállásra az alábbi esetekben:
- jelen támogatási megállapodás hatályba lépését követő ésszerű határidőn belül
a feladat teljesítése Támogatottnak felróható okból nem kezdődik meg és a
késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki,
- Támogatott a szerződés megkötésekor annak szakmai, pénzügyi tartalmát
érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott,
- Támogatott a támogatási összeget a szerződésben megjelölttől akár részben
eltérő célra, vagy eltérő módon használja fel,
- Támogatott jelen szerződés szerinti pénzügyi elszámolási kötelezettségének
határidőben nem tesz eleget,
- Támogatott a támogatási szerződés megkötését követően beállott körülmény
folytán már nem minősül átlátható szervezetnek,
- Támogatottal szemben a támogatási szerződés megkötését követően a
közpénzekből nyújtható támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvényben
(a
továbbiakban:
Közpénz
törvény)
meghatározott
összeférhetetlenség illetve érintettség merül fel.
14. A támogatási szerződés Támogató által történő felmondása, a támogatási szerződéstől
való elállás esetére a szerződés 10. pontjában foglalt jogkövetkezmények
alkalmazandóak.
15. Támogatott tudomásul veszi, hogy az eseti támogatási kérelmében, illetve a
pályázatában valótlan adatot szolgáltató, az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő,
illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb
támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
16. Támogatott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1)
bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül. Felek egyezően
kijelentik, hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi Támogató által
rendelkezésre bocsátott, jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező, Támogatott
által kitöltött és jóváhagyott átláthatósági nyilatkozat5.

5

Csak a jogi személy Támogatottnak kell átláthatósági nyilatkozatot tennie, természetes személy Támogatott esetén ez a
pont törlendő.
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17. Támogatott kijelenti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot a
pályázatához, illetve a támogatási kérelméhez csatolta.6
18. Támogatott tudomásul veszi, hogy közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a
pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv
vagy személy által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel
összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat.
Támogatott tudomásul veszi továbbá, hogy Önkormányzat köteles az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
meghatározott adatokat a honlapján közzétenni.
19. Támogatott kijelenti, hogy a Közpénz törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve
érintettség vele szemben nem áll fenn, illetve a Rendelet mellékletét képező
összeférhetetlenséggel, illetve érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatot kitöltötte, amely
jelen megállapodás mellékletét képezi.
20. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton,
tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a
tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre, Felek a köztük felmerülő jogvita esetére
a Szekszárdi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
21. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, a közpénzek
felhasználásának átláthatóságáról, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének az államháztartáson kívüli források átadásáról és
átvételéről szóló ..../2017.(....) önkormányzati rendelet, továbbá a tárgyhoz kapcsolódó
egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
22. Jelen megállapodás .... számozott oldalból áll, és ..... egymással mindenben teljesen
megegyező példányban készült, amelyből ... eredeti példány a Támogatót, és .... eredeti
példány a Támogatottat illeti meg.
Szerződő Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.
Szekszárd, 20..............................

Ács Rezső
Polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
TÁMOGATÓ
6

TÁMOGATOTT

Csak természetes személynek kell megtenni ezt a nyilatkozatot, jogi személy támogatott esetén ez a pont törlendő.
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Ellenjegyzés
Pénzügyi ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és
beosztása
Tamási Anna
igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata
jegyző

Dátum

Aláírás

Mellékletek:
4. számú melléklet: Közgyűlési/bizottsági határozati kivonat
5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
6. számú melléklet: Összeférhetetlenségi illetve érintettségi nyilatkozat
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Ikt. sz.: ………/20….
TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS
[VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ESETÉN]
amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8., adószám: 15733562-2-17, bankszámlaszám: 11746005-15416566)
képviseli: Ács Rezső polgármester mint támogató (a továbbiakban: Támogató),
másrészről a [TÁMOGATOTT NEVE] ............................................................................
[TÁMOGATOTT ADATAI]
[JOGI SZEMÉLY TÁMOGATOTT ESETÉN]
(székhely: ......................................., adószám: ......................................, bankszámlaszám:
........................................, CIC regisztrációs szám7:................... vagy cégjegyzékszám:
..................................) képviseli: ..................................
[TERMÉSZETES SZEMÉLY TÁMOGATOTT ESETÉN]
(szül.név.
.............................,
szül.
hely:
..................................,
szül.idő:
.....................................,
anyja
neve:
.............................................
lakcím:
................................................., bankszámlaszám: ..................................................................)
mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:
1. Támogató [TÁMOGATÓI DÖNTÉS SZÁMA] Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése/Közgyűlése Bizottságának…./20…. (…...) ….. határozatában foglaltak alapján
Támogatottnak [TÁMOGATOTT CÉL MEGNEVEZÉSE] ......................................................
[TÁMOGATÁS ÖSSZEGE] …………………….......- Ft, azaz – …………………… forint –
visszatérítendő támogatást nyújt
[TÁMOGATÁS FORRÁSA]
BIZOTTSÁGI TÁMOGATÁS ESETÉN
”...................................... évi bizottsági keret terhére”
POLGÁRMESTERI KERETBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ESETÉN:
”Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata …… évi költségvetéséről szóló ..../20..(...)
önkormányzati rendeletében szereplő Polgármesteri kerete terhére.”
KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ESETÉN
”Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata …… évi költségvetéséről szóló ..../20..(...)
önkormányzati rendeletében szereplő ................................................. kerete terhére.”
2. Támogatott a fenti összeget kizárólag az 1. pontban megnevezett célra használhatja fel.
Támogató a támogatási összeget jelen megállapodás aláírását követően átutalja
7

A CIC regisztrációs számot szekszárdi székhelyű civil szervezetek támogatásakor kell a támogatási
megállapodásban feltüntetni az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja szerint.
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Támogatott számlájára.
3. Támogatott nyilatkozik, hogy Támogatóval szemben fennálló tartozása nincs, valamint
vállalja, hogy – amennyiben Támogatótól már részesült támogatásban - pénzügyi
beszámolót készít Támogató által korábban nyújtott támogatási megállapodásban
rögzített időpontig az összegek felhasználásáról.
4. Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatási összeget
[TÁMOGATÁSI ÖSSZEG VISSZAFIZETÉSÉNEK MÓDJA]

.......................................................... napjáig egy összegben köteles – Támogató fent
megnevezett számlaszámára történő átutalással – visszafizetni,
VAGY
meghatározott részletekben köteles – Támogató fent megnevezett számlaszámára
történő
átutalással
–
visszafizetni
az
alábbiak
szerint:
......................................................................................................................................
5. Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatási összeget (tárgyév)
................................. napjáig köteles felhasználni és arról [ÉVES TÁMOGATÁS ESETÉN]
a felhasználástól számított 8 napon belül, de legkésőbb (tárgyévet követő év) január 31ig VAGY
[ESETI TÁMOGATÁS ESETÉN] a felhasználástól számított 30 napon belül köteles
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala felé elszámolni és igazolni, hogy a
támogatási összeget az 1. pontban megjelölt célra fordította.
6. Felek rögzítik, hogy Támogatott pénzügyi elszámolása a támogatási céllal kapcsolatosan
felmerülő költségekről kiállított, Támogatott képviselője által hitelesített
számlamásolatokkal, számviteli bizonylatokkal és számlaösszesítővel Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közpénzek felhasználásának
átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről
szóló ..../2017.(....) önkormányzati rendeletének mellékletét képező elszámoló lapon
történik. Támogatott köteles a pénzügyi elszámoláshoz szakmai beszámolót mellékelni.
Az elszámoló lap jelen megállapodás mellékletét képezi.
7. Támogatott indokolt esetben (pl. betegség, elemi kár) kérheti az elszámolási határidő
meghosszabbítását vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú
hasznosítását. A kérelmet Támogatóhoz legkésőbb az eredeti elszámolási határidő
lejártáig írásban kell benyújtani.
8. A támogatási megállapodás módosítására a Támogatott kérelmére, a szerződés 7.
pontjában meghatározott esetekben, írásban van lehetőség.
9. Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján,
messzemenően együttműködnek. Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a
következők szerint jelölik ki:
Támogató részéről:
Név:

Támogatott részéről:
Név:
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Tel.:
E-mail:

Tel.:
E-mail.:

10. Amennyiben jelen megállapodásban rögzített feltételekben – különösen a Támogatott
adataiban, a képviselő személyével vagy a támogatási cél megvalósításával kapcsolatosan
– változás következik be, köteles azt Támogatott írásban a tudomására jutástól számított
8 napon belül a Támogatónak bejelenteni.
11. Támogatott hozzájárul, hogy a támogatási összeg 1. pontban meghatározott célnak
megfelelő felhasználását Támogató az illetékes szerve útján ellenőrizze, ehhez a
szükséges feltételeket biztosítja.
12. Amennyiben Támogatott a támogatási összeget nem az 1. pontban meghatározott célnak
megfelelően használja fel, vagy jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének
nem tesz eleget, köteles a támogatás Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegét a
Támogató részére annak írásbeli felszólítására azonnali hatállyal visszafizetni.
13. Támogató jogosult a támogatási megállapodás felmondására, illetve az attól történő
elállásra az alábbi esetekben:
- jelen támogatási megállapodás hatályba lépését követő ésszerű határidőn belül
a feladat teljesítése Támogatottnak felróható okból nem kezdődik meg és a
késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki,
- Támogatott a szerződés megkötésekor annak szakmai, pénzügyi tartalmát
érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott,
- Támogatott a támogatási összeget a szerződésben megjelölttől akár részben
eltérő célra, vagy eltérő módon használja fel,
- Támogatott jelen szerződés szerinti pénzügyi elszámolási kötelezettségének
határidőben nem tesz eleget,
- Támogatott a támogatási szerződés megkötését követően beállott körülmény
folytán már nem minősül átlátható szervezetnek,
- Támogatottal szemben a támogatási szerződés megkötését követően a
közpénzekből nyújtható támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvényben meghatározott összeférhetetlenség illetve érintettség merül fel.
14. A támogatási szerződés Támogató által történő felmondása, a támogatási szerződéstől
való elállás esetére a szerződés 10. pontjában foglalt jogkövetkezmények
alkalmazandóak.
15. Támogatott tudomásul veszi, hogy az eseti támogatási kérelmében, illetve a
pályázatában valótlan adatot szolgáltató, az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő,
illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb
támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
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16. Támogatott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1)
bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül. Felek egyezően
kijelentik, hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi Támogató által
rendelkezésre bocsátott, jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező, Támogatott
által kitöltött és jóváhagyott átláthatósági nyilatkozat8.
17. Támogatott kijelenti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot a
pályázatához, illetve a támogatási kérelméhez csatolta.9
18. Támogatott tudomásul veszi, hogy közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a
pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv
vagy személy által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel
összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat.
Támogatott tudomásul veszi továbbá, hogy Önkormányzat köteles az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
meghatározott adatokat a honlapján közzétenni.
19. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség vele szemben
nem áll fenn, illetve a Rendelet mellékletét képező összeférhetetlenséggel, illetve
érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatot kitöltötte, amely jelen megállapodás mellékletét
képezi.
20. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton,
tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a
tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre, Felek a köztük felmerülő jogvita esetére
a Szekszárdi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
21. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, a közpénzek
felhasználásának átláthatóságáról, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének az államháztartáson kívüli források átadásáról és
átvételéről szóló ..../2017.(......) önkormányzati rendelet, továbbá a tárgyhoz kapcsolódó
egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
22. Jelen megállapodás .... számozott oldalból áll, és ..... egymással mindenben teljesen
megegyező példányban készült, amelyből ... eredeti példány a Támogatót, és .... eredeti
példány a Támogatottat illeti meg.

8

Csak a jogi személy Támogatottnak kell átláthatósági nyilatkozatot tennie, természetes személy Támogatott
esetén ez a pont törlendő.
9
Csak természetes személynek kell megtenni ezt a nyilatkozatot, jogi személy támogatott esetén ez a pont
törlendő.
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Szerződő Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.
Szekszárd, 20..............................

Ács Rezső
Polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
TÁMOGATÓ

Ellenjegyzés
Pénzügyi ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és
beosztása
Tamási Anna
igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata
jegyző

TÁMOGATOTT

Dátum

Aláírás

Mellékletek:
1. számú melléklet: Közgyűlési/bizottsági határozati kivonat
2. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
3. számú melléklet: Összeférhetetlenségi illetve érintettségi nyilatkozat
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4. melléklet a ……/2017. (……) önkormányzati rendelethez
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:
Gazdasági társaság cégneve:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet neve:
Egyéb szervezet esetén 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 (Közptv.)
– 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
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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5. melléklet az …../2017. (……….) önkormányzati rendelethez
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:
Gazdasági társaság cégneve:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet neve:
Egyéb szervezet esetén 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) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök
döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).
Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye
beírandó):
……………………...……………………...……….……………………………………………………………………………………………………
………………………..……………….………………………………………………………………………………………………………………….
b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indokolás:
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, a nemzetiségi szószóló,
polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati
képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv
- a Közptv.. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei
c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes
személy pályázó esetén!)
Indokolás:
- Közeli hozzátartozóm pályázati 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.

33
26elot

(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban
megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).
Indokolás:
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, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
e) A pályázóként 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 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 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, a nemzetiségi szószóló,
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, 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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6. melléklet az ……/2017. (………...) önkormányzati rendelethez
Átláthatósági nyilatkozat
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontjában
meghatározott
Támogatott neve: (pályázati név)
Pályázati azonosító:
ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET RÉSZÉRE
a ……/2017. (…..) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.
Alulírott
Név:
Beosztás:
születéskori név:
anyja neve:
születési helye, ideje:
mint a
átlátható szervezet neve:
székhelye:
adószáma:
cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma:
cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában úgy
nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja
alapján jogállása az alábbi10:
- állam
- költségvetési szerv
- köztestület
- helyi önkormányzat
- nemzetiségi önkormányzat
- társulás
- egyházi jogi személy
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy
együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik
- nemzetközi szervezet
- külföldi állam
- külföldi helyhatóság
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv
- Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára
bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak
mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a
valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

10

A megfelelő rész aláhúzandó
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Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll
be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől
számított 8 napon belül megküldöm, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem
minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. Amennyiben ezen kötelezettségemnek
nem teszek eleget és a nyilatkozatot kérő szerv tudomására jut, hogy az általam képviselt szervezet
nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben írásbeli felszólításra 5 munkanapon belül nem
nyilatkozom a szervezet átláthatóságáról a nyilatkozatot kérő szerv jogosult a szerződéstől
egyoldalúan elállni és részemre a kifizetést nem teljesíthet.

Kelt:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………..
aláírás
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7. melléklet az …../2017. (………….) önkormányzati rendelethez
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont b)
alpontjában
meghatározott
Támogatott neve: (pályázati név)
Pályázati azonosító:
ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET:
BELDÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY
JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET11 RÉSZÉRE
a ……/2017. (…..) önkormányzati rendelet 3. § (5)
teljesítéséhez.

bekezdésében előírt kötelezettség

Alulírott
Név:
Beosztás:
születéskori név:
anyja neve:
születési helye, ideje:
mint a
átlátható szervezet neve:
székhelye:
adószáma:
cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma:
cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában
úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b)
alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:
Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes
feltételeknek:
a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) szerint meghatározott
tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjában mutatok
be teljes körűen;

11

gazdálkodó szervezet a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai
területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami
vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az
ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az
egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó
tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
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b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában
vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.)
szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) c) alpont szerinti
feltételek fennállnak, amelyeket a jelen nyilatkozat 2. pontjában mutatok be teljes
körűen.
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak
mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak
alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen
változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás
bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm, vagy amennyiben az általam képviselt
szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. Amennyiben
ezen kötelezettségemnek nem teszek eleget és a nyilatkozatot kérő szerv tudomására jut,
hogy az általam képviselt szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben
írásbeli felszólításra 5 munkanapon belül nem nyilatkozom a szervezet átláthatóságáról a
nyilatkozatot kérő szerv jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és részemre a kifizetést
nem teljesíthet.
Kelt:…………………………………………………………………

……………………………………………………..…………………
cégszerű aláírás
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Ssz.

Név

1. pont: nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól12
Szül. név
Szül. hely Szül. ideje
Anyja
Tulajdoni
neve
hányad
(%)

Befolyás,
szavazati
jog
mértéke
(%)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kelt:……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..
cégszerű aláírás
12

a) tényleges tulajdonos:
aa) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4)
bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább
huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
ab) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben
- a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
ac) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
ad) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még
nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány
vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
ae) az aa)-ab) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; (2007. évi CXXXVI. tv. (Pmt) 3. § r) pont)
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2. pont: nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező
szervezetekről, és azok tényleges tulajdonosairól
Ssz.
neve

a szervezet
tulajdoni
befolyásának,
hányadának
vagy szavazati
mértéke (%)
jogának
mértéke (%)

adóilletősége

neve

szül.
neve

a szervezet tényleges tulajdonosainak
szül.
szül.
anyja
tulajdoni
helye
ideje
szül.
hányad
neve
(%)

befolyás,
szavazati
jog
mértéke
(%)

Kelt:………………………………………………………………….

………………………………………………………………………
cégszerű aláírás
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8. melléklet az …./2017. (…………..) önkormányzati rendelethez
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont c)
alpontjában meghatározott
Támogatott neve: (pályázati név)
Pályázati azonosító:
ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET:
CIVIL SZERVEZET VAGY VÍZITÁRSULAT RÉSZÉRE
a ……/2017. (…..) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.
Alulírott
Név:
Beosztás:
születéskori név:
anyja neve:
születési helye, ideje:
mint a
szervezet neve:
székhelye:
adószáma:
törvényszéki nyilvántartásba vételi száma:
aláírásra jogosult képviselője – a polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában – úgy
nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja
alapján átlátható szervezetnek minősül, és megfelel a következő együttes feltételeknek:
a) az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői megismerhetők, amelyről részletesen
a jelen nyilatkozat 1. pontjában nyilatkozom;
b) az általam képviselt szervezet, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel;
c) az általam képviselt szervezet székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, vagy olyan államban van, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindeben
megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan
tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
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Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll
be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől
számított 8 napon belül megküldöm, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem
minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. Amennyiben ezen kötelezettségemnek
nem teszek eleget és a nyilatkozatot kérő szerv tudomására jut, hogy az általam képviselt szervezet
nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben írásbeli felszólításra 5 munkanapon belül nem
nyilatkozom a szervezet átláthatóságáról a nyilatkozatot kérő szerv jogosult a szerződéstől
egyoldalúan elállni és részemre a kifizetést nem teljesíthet.

Kelt:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………..
cégszerű aláírás

Ssz.

Név

1. pont: nyilatkozat a szervezet vezető tisztségviselőiről13
Szül. név
Szül. hely Szül. ideje
Anyja
Tulajdoni
neve
hányad
(%)

Befolyás,
szavazati
jog
mértéke
(%)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

13

vezető tisztségviselő egyesületnél: az ügyvezető vagy az elnökség tagjai (Ptk. 3:77. §) alapítványnál: a kuratórium tagjai (Ptk. 3:397. § (1)
bekezdés) civil társaságnál: a létesítő okiratban az ügyek vitelére feljogosított személy vagy testület tagjai (Ptk. 3:21. §) vízitársulatnál:
intézőbizottság elnöke és tagjai, felügyelőbizottság elnöke (2009. évi CXLIV. törvény 31. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés)
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