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pályázatban valótlan adatokat szolgáltat,

Nyilatkozati űrlap f űtéskorszer űsítés (kazáncsere) alprogramra

Pályázó nyilatkozik, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában:

Pályázó nyilatkozik, hogy: 

Pályázó hozzájárul, hogy: 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) irányában köztartozása nem áll fenn,

önkormányzat irányában tartozása nem áll fenn,

környezetvédelmi, természetvédelmi és a vízügyi vagy egyéb hatóság által határozatban előírt teljesítetlen kötelezettsége nincs,

a pályázat kiírásában, értékelésében és elbírálásában nem vesz részt.

az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozása nincs, valamint az adott célelőirányzatból vagy 

jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználására vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette,

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) jelen célelőirányzatából az adott beruházáshoz támogatást nem ítéltek meg számára,

a pályázat benyújtását megelőzően a beruházás megvalósítását nem kezdte meg,

a beruházáshoz szükséges saját forrás rendelkezésére áll. Pályázó vállalja, hogy az esetleges egyéb támogatás (pl. más célelőirányzatból) elmaradása esetén a 

hiányzó pénzösszeget saját forrásból biztosítja.

Pályázó nyilatkozik, hogy az alábbiak nem állnak fe nn:

lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a Pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások 

folyósítása az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 151. § (2) bekezdése (a továbbiakban: Art.) szerint felfüggesztésre kerül,

az Art. 52. § (7) bekezdés j) pont értelmében a NAV és szervei, a Magyar Államkincstár megkeresése alapján az utalványozónak, az OTMR-nek és a Magyar 

Államkincstárnak az adatszolgáltatást megelőző hónap utolsó napjáig esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozás jogcímére, összegére vonatkozó 

adatokat szolgáltassanak, illetve abban az esetben is, ha az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása alakul ki, illetőleg azt megfizette, vagy 

arra időközben fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) kapott. Az OTMR-nek és a Magyar Államkincstárnak nyújtott tájékoztatás elektronikus módon 

és folyamatosan történik.

a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek (Ávr 72. § (2) bekezdés a) pont), valamint jelen nyilatkozat 

aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal, hogy amennyiben az adott pályázatban szereplő beruházással kapcsolatban korábban pályázat útján 

támogatást nyert el, úgy az arról szóló tájékoztatást a pályázattal egyidejűleg megküldi a közreműködő szervezet részére,

a ZFR-KAZ/14 pályázati kiírás azonos specifikációjára további pályázatot nem nyújtott be és nem részesült támogatásban,

Pályázó tudomásul veszi, hogy legfeljebb 5 évre kiz árható az adott célel őirányzat támogatási rendszeréb ől, ha az alábbiakban meghatározott 
feltételekb ől legalább egy bekövetkezik:

a pályázat benyújtását követően a pályázatban foglaltakat – helyszíni és dokumentumok alapján történő – ellenőrzés keretében, illetőleg a pályázat kedvező 

elbírálása esetén a pályázatban foglaltak megvalósításának szakszerűségét, valamint a vissza nem térítendő támogatás rendeltetésszerű felhasználását a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, az általa erre feljogosított szervezetek, továbbá a vonatkozó jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizzék,

 ellene az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, 

kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásával beszerzett eszközöket a tőle elvárható legnagyobb gondossággal kezeli, az eszközök 

karbantartásáról saját költségén haladéktalanul gondoskodik és vállalja azok folyamatos üzemképes állapotban tartását, valamint viseli a fenntartásukkal 

járó terheket, a rendkívüli javítások és helyreállítások költségeit,

tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásával beszerzett eszközök fenntartását a pályázatban megjelölt címen 3 évig köteles biztosítani. A támogatás 

felhasználásával beszerzett eszközök a beszerzést követő 3. év végéig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthetők el,

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdésében foglalt 

összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a pályázat 

benyújtását követően merül fel, vagy a törvény bármely rendelkezését megsérti, a pályázatot a pályázati eljárásból kizárják és támogatásban nem 

részesülhet. Pályázó kijelenti továbbá, hogy jelen nyilatkozat aláírásával eleget tett a Knyt. rendelkezéseinek az érintettséggel kapcsolatban, illetve 

összeférhetetlenség megszüntetése érdekében.

tudomásul veszi, hogy a támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a Támogatói Okirat 

visszavonása esetén a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. § (3) 

bekezdésében meghatározott mértékű ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Nem teljesítés esetén a 

visszafizetendő összeget és annak kamatait az állami adóhatóság megkeresésre adók módjára hajtja be.

a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott 

valamely támogatással összefüggésben a Támogatói Okiratban vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét.

Pályázó
a pályázati feltételeket elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el,

az elfogadott céltól eltérő projektet valósít meg,

bejelentési kötelezettségének haladéktalanul nem tesz eleget, ha a beruházás meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben vállaltakhoz képest 

késedelmet szenved.

a vissza nem térítendő támogatást kizárólag a pályázati célnak megfelelően használja fel, a támogatással megvalósuló beruházást a befejezést követően 3 

évig fenntartja,

Pályázó kijelenti , hogy:

a pályázatban közölt bármilyen adatban, illetve jelen nyilatkozatban tett nyilatkozatban, illetve a támogatási jogviszonyt befolyásoló bármely körülményben 

beálló változást Pályázó írásban 3 naptári napon belül bejelenti az ÉMI Nonprofit Kft. (a továbbiakban: pályázatkezelő) számára,

adatait a közreműködő szervezet és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a pályázat szabályszerű lebonyolítása céljából nyilvántartsa és kezelje. Az adatkezelés 

időtartama a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium iratkezelésének szabályairól szóló 29/2012. (X. 31.) NFM utasítás alapján 12 évig tart. Pályázó az Adatvédelmi 

törvényben foglaltak szerint tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos 

segítségét is.

Pályázó hozzájárul, illetve tudomásul veszi, hogy:
a köztartozások - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 79. §-ban foglaltak 

szerinti - figyelemmel kísérése céljából az adószámát vagy adóazonosító jelét a Magyar Államkincstár és a vissza nem térítendő támogatást nyújtó szerv 

felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,


