Rábapatona Község Önkormányzata
Ügyiratszám:

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS HITELESSÉGI NYILATKOZAT
Alulírott pályázó büntetőjogi felelősségem tudatában
kijelentem,
hogy a pályázatban foglalt adatok, információk teljes körűek, valósak és hitelesek,
továbbá, hogy nem áll fenn velem illetve az általam képviselt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség,
valamint kijelentem, hogy a fenti jogszabály 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség sem áll fenn velem
illetve az általam képviselt szervezettel szemben.
Tudomásul veszem, hogy nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban
a. aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b. kizárt közjogi tisztségviselő,
c. az a-b. pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d. az a-c. pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e. olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a-c.
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző
vagy képviseleti szervének tagja,
f. az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
i. amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött
vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (továbbiakban: párt),
ii. amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított
országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g. akinek részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség velem szemben fennáll, a
pályázat benyújtásával egyidejűleg köteles vagyok kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő
közzétételét, a pályázat benyújtásával egyidejűleg. Ha a közzétételt határidőben nem kezdeményezem, a törvény
erejénél fogva támogatásban nem részesülhet az általam képviselt szervezet.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a támogatás jogszerűtlen felhasználása esetén a megfizetésére irányuló
követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával történhet, és hogy a benyújtott illetve a
nyertes pályázat adatai nyilvánosságra hozhatóak.
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