
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi Kulturális Pályázatára 
 
 

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Támogató) a 2015. 
december 31. napjáig nyilvántartásba vett, Szekszárd Megyei Jogú Város területén működő 
német nemzetiségi kulturális tevékenységet folytató, szekszárdi székhelyű civil szervezet 
(egyesületek, alapítványok) támogatására közzéteszi az alábbi pályázatot: 
  
I. A pályázat célja 
 
A támogatás a szekszárdi német nemzetiség önazonosságának megőrzését, anyanyelvének, 
zenei – tánc és egyéb hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolását szolgáló célokra 
nyújtható.  
 
II. A pályázók köre 
 
Jelen pályázati kiírás keretében pályázni jogosultak a 2015. december 31. napjáig 
nyilvántartásba vett, alapszabály/alapító okirat szerint német nemzetiségi kulturális, 
művészeti tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó, szekszárdi székhelyű 
német nemzetiségi civil szervezetek (egyesületek, alapítványok). 
  
Egy pályázó szervezet saját magára vonatkozóan kizárólag egy pályázatot nyújthat be jelen 
kiírás keretében. 
 
III. A pályázat jellege 
 
A pályázati támogatás nyílt pályázat útján nyerhető el.  
 
IV. A rendelkezésre álló keretösszeg 
 
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke 2020. évben 2.500.000 Forint. 
 
V. A pályázattal igényelhető támogatás formája, módja, összege 
 
A pályázó működési támogatásnak minősülő, vissza nem térítendő, bruttó támogatásban 
részesül, melyből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza. A támogatás folyósítására 
előfinanszírozás formájában, egy összegben, banki átutalással kerül sor.   
 
A pályázatban igényelhető támogatási összeg: felső határa: 400. 000 forint 
A támogatás felhasználásának időtartama: 2020. január 1. napjától 2020. december 31. 
napjáig terjedő időszak. 
 
A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.  
 
 



 

 

VI. Elszámolható költségek köre, az elszámolási határidő: 
 
Az elszámolási határidő: 2021. január 31. 
 
A támogatás elszámolásának az erre rendszeresített elszámoló lapon kell megtörténnie.  
  
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 

A támogatás elszámolása során működési költségként elszámolhatóak a szervezeti működést 
megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és 
a szervezet cél szerinti tevékenysége(i) feltételeinek biztosítása érdekében felmerült 
működési kiadások (költségek). Így különösen a személyi juttatások, dologi kiadásként a rezsi 
típusú költségek, üzemeltetési kiadások (fűtés, gáz-, víz-, áram szolgáltatás költségei), továbbá 
a bérleti díj, a telefon-, posta-, és útiköltség. 
 
Nem számolhatóak el az élvezeti cikkek (alkohol, dohánytermékek). 
 
VII. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 
 
A pályázat kizárólag pályázati adatlapon, papíralapon, magyar vagy német nyelven nyújtható 
be egy eredeti példányban. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek 
megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati adatlap minden kérdésére választ adva és a 
kötelező mellékletek csatolásával kell benyújtani. Az adatlap sem tartalmában, sem alakjában 
nem változtatható. Az adatlap mellékleteit folyamatosan megszámozott oldalakkal, 
tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani 
 
A pályázat beadási határideje: 2020. július 20. 
 
A pályázatot (adatlap + mellékletek) postai úton tértivevényes ajánlott levélben, vagy 
személyesen kell benyújtani az alábbi címre: 
 
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat  
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Cím: H-7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
 
A pályázati kiírás és az adatlap Szekszárd Megyei Jogú Város honlapjáról. (www.szekszard.hu) 
letölthető. 
 



 

 

További információk, formanyomtatványok a Magyarországi Németek Szekszárdi Regionális 
Irodájában (Szekszárd, Garay tér 4., Telefonszám: 74/419-948, e-mail: lduszek@t–online.hu) 
kérhetőek.  
 
 
VIII. Kötelezően csatolandó mellékletek: 
 
Az adatlaphoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni: 
 

1. Az igényelt támogatási összeg felhasználásának részletes költségvetését; 
2. A pályázó 2020. évi tervezett programjainak ismertetését; 
3. Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról. (1. számú melléklet); 
4. 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 a pályázatban. (1. számú 
melléklet); 

5. A támogatást kérő nyilatkozatát, hogy a pályázatban foglalt közérdekű adatok 
kezeléséhez, valamint Szekszárd város, valamint a Szekszárdi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat hivatalos weblapján történő közzétételéhez hozzájárul. (1. számú 
melléklet); 

6. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó köztartozással, illetve a Szekszárdi Német 
Nemzetiségi Önkormányzata felé tartozással nem rendelkezik, valamint az 
önkormányzattól korábban kapott támogatással elszámolt. (1. számú melléklet); 

7. Nyilatkozat a Tolna Megyei Civil Információs Centrum általi nyilvántartásba vételről 
(1. sz. melléklet); 

8. Nyilatkozat arról, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
értelmében a 2017./ 2018.* évről szóló beszámoló (pénzügyi kimutatás és 
eredménylevezetés, közhasznúsági melléklet) letétbe helyezésre került (1. sz. 
melléklet); 

9. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy 
hiányáról szóló nyilatkozat (2. sz. melléklet); 

10. Közzétételi kérelem, amennyiben a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti 
érintettség fennáll (3. sz. melléklet); 

11. Átláthatósági nyilatkozat – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 
(1) bekezdés 1. pont c) alpontjában meghatározott átlátható szervezet részére (4. 
sz. melléklet) 

 
IX. A pályázat érvényességének vizsgálata 
 
A pályázat érvénytelen, ha 
 

• nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott formai és/vagy tartalmi 
követelményeknek,  



 

 

• a VIII. pont szerinti teljes körű és valós adattartalmú, dokumentumok, nyilatkozatok 
bármelyikét nem tartalmazza, 

• a pályázat határidőn túl érkezett,  

• a pályázó nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be pályázatát. 
 
A határidőre beérkező pályázatokat a Támogató formai bírálatnak veti alá, mely során vizsgálja 
a pályázat érvényességét az alábbi szempontok szerint: 
 

• a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultságát (kizáró okok vizsgálata), 

• a pályázat kitöltöttségét, megfelelőségét, 

• megfelelő formában és módon csatolt kötelező mellékletek meglétét, 

• köztartozás fennállását. 
 

Amennyiben a pályázat formai bírálata során megállapítható, hogy a pályázat nem felel meg 
a pályázati kiírásban és vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek, úgy a pályázatot 
elutasítja.  
 
A pályázó által történő hiánypótlásra, adatmódosításra kizárólag a benyújtásra nyitva álló 
határidőben kerülhet sor. 
 
Az érvénytelen pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 
 
X. A pályázat tartalmi elbírálása 
 
Az elbírálás határideje: a pályázat beadási határidejét követő 30 nap 
A döntéshozatal időpontjainak változtatási jogát a Támogató fenntartja. 
A pályázat elbírálásáról a Támogató a döntés meghozatalától számított 30 napon belül írásban 
értesíti a pályázót. 
 
XI. Szerződéskötés 
 
A támogató a pályázóval (a továbbiakban: kedvezményezett) a támogatás felhasználásáról 
írásbeli támogatási szerződésben állapodik meg.  
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a támogatás megítéléséről szóló értesítés 
kézbesítésétől számított 30 napon belül a pályázónak felróható okból nem jön létre a 
szerződés. 
 
XII. A támogatás folyósítása 
 
A támogatás folyósításának feltétele az érvényes és hatályos támogatási szerződés. 
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határidejét és tartalmi követelményeit a 
támogatási szerződés tartalmazza.  
 
Szekszárd, 2020. június 22.  

 
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

  



 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP  
A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ  
 

Intézmény/szervezet neve: 

 

 

 

Székhelye (irányítószámmal): 

 

 

Szervezet vezetőjének neve/titulusa: 

 

 

Telefonszám (körzetszámmal): 

 

 

Mobiltelefon száma: 

 

 

E-mail cím:   

 

 

Szervezet adószáma: 
 

 

Szervezet nyilvántartásba vételi száma:  

 

 

Számlavezető pénzintézet neve: 
 

 

Szervezet számlaszáma: 
 

 

CIC regisztrációs szám: 

 

 

Kapcsolattartó neve: 

 

 

Levelezési cím: 

 

 

Kapcsolattartó telefonszáma: 

 

 

 

Kapcsolattartó e-mail címe: 

 

 

 
Pályázati program megnevezése: 
(a támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetése, azon 
tervezett hatása, összefüggése a pályázati kiírásban megjelölt céllal) 



 

 

 
.................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
 
 
Megpályázott összeg (konkrét költségposzt megjelöléssel): 
 
 
................................................................................................................................................................. 
 
A támogatási cél megvalósításának kezdő és befejező időpontja:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Pályázathoz csatolt mellékletek: 
 
 
1. Pályázó nyilatkozatai (1. sz. melléklet)  

2. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben 

meghatározott összeférhetetlenséggel, illetve érintettséggel kapcsolatos nyilatkozat (2-3. sz. 

mellékletek)   

3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átláthatósági nyilatkozat (4. sz. 

melléklet) 

  
 
Dátum ……………………………………. 

        ……………………………. 

         aláírás  

 

 

 

 



 

 

1. számú melléklet 

 
A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI 

 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában: 
 
1. A 2020. évi Kulturális Keretre kiírt pályázati feltételeket elfogadom. 

 
2.  Az általam képviselt civil szervezet más pályázaton az itt megpályázott program/projekt 

megvalósítására* 

 
a) támogatást nem kapott  
 
b) kapott támogatást, de az nem elegendő a cél megvalósításához, azt a kérelemben  feltüntettem 
és megneveztem. 
 

3. Hozzájárulok a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez, valamint Szekszárd város, 

valamint a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat hivatalos weblapján történő 

közzétételéhez. 

4. Az általam képviselt civil szervezet köztartozással, illetve a Szekszárdi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat felé tartozással nem rendelkezik, valamint az önkormányzattól korábban kapott 

támogatással elszámolt. 

 
5. Az általam képviselt civil szervezetet a Tolna Megyei Civil Információs Centrum ………. számon 

nyilvántartásba vette. 

 
6. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében a 2017./ 2018.* évről szóló beszámoló 

(pénzügyi kimutatás és eredménylevezetés, közhasznúsági melléklet) letétbe helyezésre került.  

 
7. Összeférhetetlenségi/ érintettségi nyilatkozatot a pályázathoz csatoltam. 

 
8. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átláthatósági nyilatkozatot a 

pályázathoz csatoltam.  

 
Dátum ……………………………………. 

 

……………………………………………… 
                        Pályázó aláírása 

*A megfelelő rész aláhúzandó! 

 
  



 

 

2. számú melléklet 

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 esetén székhelye: 

Cégjegyzékszáma: 

Adószáma: 

Képviselőjének 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 (Knyt.) 

 

– 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: Szekszárd, 2020. …………. 

 

…………………………………… 

                                                                                                                              Pályázó aláírása



 

3. számú melléklet 

 

CSAK AKKOR KELL KITÖLTENI, HA A 2. SZÁMÚ NYILATKOZATBAN ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG, VAGY 

ÉRINTETTSÉG ÁLL FENN!!! 

 

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 esetén székhelye: 

Cégjegyzékszáma: 

Adószáma: 

Képviselőjének 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!).  
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Indoklás:  

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye 

beírandó): 

……………………...……………………...……….……………………………………………………………………………………………………

………………………..……………….…………………………………………………………………………………………………………………

…………...  

 

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) 

 

Indoklás:  

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 Knyt. 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!) 

 

Indoklás:  

- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó 

szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-

előkészítőnek vagy döntéshozónak.  

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.  

(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!). 

 

Indoklás: 
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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 
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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: Szekszárd, 2020. ……………………. 

 

 

 

………………………………………………. 

                                                                                                                            Pályázó aláírása 
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4. sz. melléklet 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont c) 

alpontjában meghatározott 

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET: 

CIVIL SZERVEZET VAGY VÍZITÁRSULAT RÉSZÉRE 

 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) 

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 tudomásul veszem, hogy 

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül 

és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – 

a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a 

nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény 

folytán már nem minősül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11. § (12) bekezdés) 
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- 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: Szekszárd, 2020..…………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

                             Pályázó aláírása 

1. pont: nyilatkozat a szervezet vezető tisztségviselőiről1 

Ssz. Név Szül. név Szül. hely Szül. ideje Anyja 

neve 

Tulajdoni 

hányad 

(%) 

Befolyás, 

szavazati 

jog 

mértéke 

(%) 

1.  

 

 

      

2.  

 

 

      

3.  

 

 

      

4.   

 

 

      

 
1 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) 



16 

 

 

5.   

 

 

      

6.  

 

 

      

 


