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TÁMOGATÁSI ADATLAP  

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ 

 

 

 

Kérjük olvashatóan, géppel, valamennyi rovatra kiterjedően kitölteni! Kérjük az adatlapot és mellékleteit a 

képviseletre jogosult által a megfelelő helyen aláírni! 

 

 

A kitöltött adatlapokat kérjük szkennelve az onkormanyzat2014@me.gov.hu e-mail címre valamint postai 

úton a 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. címre továbbítani vagy személyesen a Wesselényi u. 20-22. címen 

leadni szíveskedjenek. 

 

Kérjük, hogy a támogatási igényhez szíveskedjenek a kitöltött költségtervet is csatolni! A költségtervvel 

kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Varga Lívia osztályvezetőhöz (telefon: 06-1/ 795-2773, e-mail: 

livia.varga@me.gov.hu), az adatlap kitöltésével kapcsolatban felmerült általános kérdések esetén dr. 

Dubrovay Katalin jogi referenshez (telefon: 06-1/795-4224, e-mail: katalin.dubrovay@me.gov.hu ).  

 

 

ALAPADATOK 
 

Önkormányzat megnevezése:  

Címe:  

Képviseletre jogosult személy neve:  

Nyilvántartási szám:  

Adószám:  

Telefonszám:  

Levelezési cím:  

E-mail cím:  

Az önkormányzat támogatási 

szerződésben megjelölni kívánt 

kapcsolattartója:  

(név, beosztás, telefon, e-mail) 

 

 
 

Alulírott, támogatás odaítélésére irányuló kérelmet nyújtok be a Miniszterelnökséghez (1055 Budapest, 

Kossuth tér 1-3.) az alábbi feltételek szerint. 

mailto:onkormanyzat2014@me.gov.hu
mailto:livia.varga@me.gov.hu
mailto:katalin.dubrovay@me.gov.hu
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AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS ALAPADATAI 
 

Az igényelt támogatás teljes 

összege: 

 

 

A támogatott tevékenység 

rövid megnevezése: 

(Szíveskedjen a megfelelőt 

aláhúzni!) 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény („Áht.”). 14 § 

(3) bekezdésében meghatározott célokkal összefüggésben felmerült 

tevékenység 

Kérjük a tevékenység rövid szöveges kifejtését és indoklását a 

kitöltött adatlap mellé csatolni szíveskedjenek! 

A támogatott tevékenység 

megvalósításának 

időtartama
1
: 

 

2014. március 1.- 2015. március 31. 

 

 

Kelt: ……………, 20…………………………….. 

 

    .………………………………………………… 

  képviseletre jogosult személy cégszerű aláírása 

                                                           
1 támogatott tevékenység időtartama: jogszabályban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott 

időtartam, amely során felmerülő, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségek elszámolhatóak. 
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1. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 
a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) 

NGM rendelet 2. § (2) és 11. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

 

Alulírott (képviseletre 

jogosult neve): 

  

mint a (önkormányzat neve):  

cím:   

 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, 

 

hogy az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az alábbiak: 

 

a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (4) bekezdés a) 

pontjában vagy 16. § (4a) bekezdésében, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi 

LXXV. törvény 11. §-ában foglalt, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő 

bejelentési kötelezettség elmulasztása, 

b) az Mt. 34. §-ában meghatározott, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre 

(ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezések megsértése, 

c) jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett 

kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó 

rendelkezések megsértése, 

d) a harmadik országbeli állampolgár 

da) munkavállalási engedély, illetve EU Kék Kártya, vagy 

db) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a 

továbbiakban: Harmtv.) szerinti, keresőtevékenység folytatására jogosító engedély (ideértve a magas 

szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU Kék Kártyát is) 

nélkül történő foglalkoztatása, 

e) a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, az Mt. 215. § (1) bekezdésének a nyilvántartásba vétellel 

kapcsolatos szabályainak megsértése, valamint 

f) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a 

továbbiakban: Ebktv.) alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése 

miatt a hatáskörében eljáró illetékes hatóság, vagy bíróság a támogatás igénylésének időpontját megelőző 

két éven belül jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal, illetőleg jogerős 

bírósági határozattal az 5. §-ban meghatározott hátrányos jogkövetkezményt alkalmazott. 

 

Kelt: ……………, 20…………………………….. 

    .………………………………………………… 

  képviseletre jogosult személy cégszerű aláírása 
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2. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT  

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti 

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról (Knyt. 14. §) 

Alulírott (képviseletre 

jogosult neve): 

  

mint a (önkormányzat neve):  

cím:   

 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, 

 

hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

 

a) 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 

  nem áll fenn  

  fennáll a(z) ... pont alapján  

 

b) 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 

  nem áll fenn  

  fennáll a(z) ... 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. (Amennyiben 

fennáll az  érintettség, kérjük jelezze külön űrlap igénylését! ) 

 

 

Kelt: ……………, 20…………………………….. 

 

 .………………………………………………… 

  képviseletre jogosult személy cégszerű aláírása 
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3. számú melléklet 

NYILATKOZAT  

támogatási döntéshez 

Alulírott (képviseletre 

jogosult neve): 

  

 mint a (önkormányzat neve):  

 cím:   

  

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában: 

 

1. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet részéről benyújtott támogatási kérelemben foglalt 

adatok, információk és a csatolt dokumentumok teljes körűek és a valóságnak megfelelő, hiteles adatokat 

tartalmazzák. (Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 72. § (2) bekezdés a) pont.) 

 

2. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, 

felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 

jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. (Ávr. 72. § (2) bekezdés b) pont) 

 

3. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az Áht. 109. § (4) bekezdése 

alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet  adatait rendelkezésre bocsátja. (Ávr. 72. § (2) bekezdés d) pont) 

 

4. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Ávr. 82 § a), c), d) f), h) vagy i) pontjában meghatározott 

bármely körülmény bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a 

kedvezményezett adólevonási jogosultságában, más adataiban, vagy a támogatás egyéb, a támogatási 

igényben, jogszabályban, támogatói okiratban vagy a támogatási szerződésben rögzített feltételeiben 

változás következik be, úgy a tudomásra jutástól számított 8 napon belül írásban jelzem azt a 

Miniszterelnökség részére. (Ávr. 72. § (2) bekezdés f) pont) 

 

5. Tudomásul veszem, hogy részemre támogatás nem folyósítható, amíg lejárt esedékességű, meg nem 

fizetett köztartozásom van, illetve a megítélt és folyósításra kerülő esedékes támogatásból a köztartozás 

összege visszatartásra kerül. (Ávr. 79. §) 

 

6. Tudomásul veszem, hogy a köztartozás vizsgálata céljából – a támogatási jogviszony fennállásáig – a 

támogató vagy a támogató adatszolgáltatása alapján a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal jogosultak az általam képviselt szervezet nevének (megnevezésének), székhelyének és 

adószámának kezelésére. 

 

7. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és 

annak kamatait az Ávr. 82-84. §-aiban foglaltak és a támogató által meghatározott feltételek szerint 

visszafizeti. (Ávr. 72. § (2) bekezdés f) pont) 
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8. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a támogató által előírt biztosítékot legkésőbb a 

költségvetési támogatás (részletekben történő kifizetés esetén az első részlet) folyósításának 

esedékességéig a támogató rendelkezésére bocsátja és annak fennállását a támogatási jogviszony alapján 

fennálló kötelezettségek megszűnéséig biztosítja. (Ávr. 72. § (2) bekezdés f) pont)   

    

9. Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet a támogatott tevékenység tekintetében az 

általános forgalmi adó levonására (Ávr. 72. § (2) bekezdés h) pont) 

 

a)  

  jogosult
2
, 

  nem jogosult. 

 

b) adólevonási jogával az igényelt támogatással összefüggő kiadások vonatkozásában 

  élni kíván 

  nem kíván élni. 

 

Kelt: ……………, 20…………………………….. 

 

 

 .………………………………………………… 

  képviseletre jogosult személy cégszerű aláírása 

 

                                                           
2
 amennyiben megjelölésre került, kérjük kitölteni a b) pontot is. 
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4. számú melléklet 

NYILATKOZAT  

PÉNZFORGALMI SZÁMLÁKRÓL 

Alulírott (képviseletre 

jogosult neve): 

  

mint a (önkormányzat neve):  

cím:   

 

képviseletében 

- nyilatkozom, hogy a támogatási összeget az önkormányzat alábbi pénzforgalmi számlájára 

kérem átutalni: 

PÉNZINTÉZET NEVE PÉNZFORGALMI SZÁMLA 

  

 

továbbá  

- büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,  

hogy az alábbiakban megjelölt pénzforgalmi számlá(ko)n kívül más pénzforgalmi számlával az általam 

képviselt szervezet nem rendelkezik. Vállalom továbbá, hogy a támogatási szerződés fennállásának 

időtartama alatt létrehozott új pénzforgalmi számlákat a támogató részére 8 napon belül bejelentem.  

PÉNZINTÉZET NEVE PÉNZFORGALMI SZÁMLA 

  

  

    

    

    

 

Kelt: ……………, 20…………………………….. 

 

 .………………………………………………… 

  képviseletre jogosult személy cégszerű aláírása 
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Tájékoztató 

 

I. A Felhatalmazó levél kötelező tartalmi elemei: 

1. A Felhatalmazó levélben (a pénzintézet által alkalmazott formanyomtatványon) az alábbiak 

feltüntetését/megjelölését kérjük: 

 

 Kedvezményezett neve: Miniszterelnökség 

 Kedvezményezett számlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-00294896-50000005 

 Okirat (szerződés) csatolása nem szükséges.                                              

 A felhatalmazás időtartama: (a kiállítás napjától) visszavonásig. 

 Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama: (legalább/legfeljebb) 35 nap. 

 A felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. 

 

2.  Felhatalmazó levelet valamennyi, a 7. számú mellékletben bejelentett pénzforgalmi számla 

vonatkozásában szükséges benyújtani. 

 

II. A támogatás folyósítása 

 

1. A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy 

teljesítésarányosan történhet. 

 

2. A költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy a részbeszámoló elfogadását követően 

kerülhet sor. A költségvetési támogatás a beszámoló vagy a részbeszámoló elfogadását megelőzően is 

folyósítható (a továbbiakban: támogatási előleg). 

 

3. Részletekben kell folyósítani azt a támogatási előleget, amely az ötmillió forintot meghaladja. E 

rendelkezést nem kell alkalmazni a 8. számú mellékeltben foglalt bármely kivétel fennállása esetén. 

 

III. A szakmai program 

 

A Támogatási Adatlap első oldalán megadott „A támogatott tevékenység rövid megnevezése” rovatban 

szereplő Áht. 14. § (3) bekezdés szerinti tevékenység szabad szöveges kifejtése, melyet kérünk a kitöltött 

adatlappal együtt megküldeni. 

 

IV. Költségterv 


