
 
 

       

Általános nyilatkozat  

 

Pályázó neve : …………………………………………………………………………..  

A programot szervező köznevelési intézmény neve: ……………………………………………………………………………  

Pályázat címe: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Alulírott ……………………………………….………………………… (a pályázó képviseletére jogosult személy neve) a 

pályázó képviselőjeként nyilatkozom arról, hogy  

1. a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek;  

2. az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg nem nyújtottam be;  

3. a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot 

nem szolgáltattam vagy ilyen nyilatkozatot nem tettem;  

4. az általam képviselt szervezet a pályázat benyújtásakor – a szervezetre irányadó személyes jog 

alapján – jogerős végzéssel elrendelt csőd-, végelszámolási, felszámolási, kényszerfelügyeleti vagy 

egyéb megszüntető vagy működést korlátozó eljárás alatt nem áll;  

5. velem és az általam képviselt szervezettel kapcsolatban nem állnak fenn az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró 

tényezők;  

6. az általam képviselt szervezet megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott 

követelményeknek;  

7. az általam képviselt szervezetnek a pályázat benyújtásakor harmadik személy irányában nem áll 

fenn olyan kötelezettsége, amely a támogatott tevékenység céljának megvalósítását akadályozza, 

illetve amely az esetleges biztosítékadási kötelezettséget korlátozza;  

8. az elnyert támogatás felhasználása során az általam képviselt szervezet székhelye szerinti 

országban érvényes számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási jogszabályok előírásai, illetve, ha 

annak feltételei fennállnak, a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok előírásai szerint járok el;  

9. az általam képviselt szervezetnek nincs lejárt tartozása és fennálló elszámolási kötelezettsége a 

magyar államháztartás egyik alrendszerével szemben sem;  

 

10. az általam képviselt szervezet költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal 

rendelkezik:  



Igen / Nem1 

11. az általam képviselt szervezet a folyamatban lévő pénzügyi évben és a megelőző két pénzügyi 

évben 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) vagy más csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó uniós jogi 

aktus alapján csekély összegű támogatásban részesült:  

Igen / Nem2 

12. a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek (a továbbiakban: Adatkezelő) az Elektronikus 

Pályázatkezelési Rendszerben regisztrálók részére szóló Adatvédelmi tájékoztatóját3 megismertem és 

az abban foglaltakat elfogadom. Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok a személyes adataimnak és 

a támogatással kapcsolatos egyéb adataimnak az Adatkezelő által történő kezeléséhez a benyújtásra 

kerülő pályázat rögzítése, elbírálása, a támogatási jogviszony létrehozása, a támogatói okiratban 

meghatározott egyes kötelezettségek teljesítésének az Adatkezelő által történő nyomon 

követése/ellenőrzése, a támogatásokkal kapcsolatos nyilvántartás vezetése, az Adatkezelőt 

jogszabály alapján terhelő nyilvántartási, közzétételi, tájékoztatási és ellenőrzési kötelezettség 

teljesítése, valamint a velem, illetve a támogatott szervezettel való kapcsolattartás céljából. 

 

 

 

Kelt: …………………………..…… 2020. ………………….. „….”  

 

 

 

____________________________________  

Pályázó cégszerű aláírása (PH.) 

                                                           
1
 a megfelelő válasz aláhúzandó 

2
 a megfelelő válasz aláhúzandó 

3
 https://bgazrt.hu/tamogatasok/adatvedelmi-tajekoztato/ linkről letölthető 

https://bgazrt.hu/tamogatasok/adatvedelmi-tajekoztato/

