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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának a „Szily-kastély 
nyugati külső homlokzat felújítása” című pályázati döntéséről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat képviselő-testülete a 91/2019 (IV. 25.) határozatával döntött 
arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alaphoz pályázatot nyújt be a Szily-Fáy kastély nyugati, 
külső homlokzati felújításának támogatására. Az NKA Örökségvédelmi Kollégiuma 3.800.000 
Ft-os támogatást ítélt meg a projekt megvalósítására. A megpályázott támogatási összeg 
7.743.958 Ft volt, ezért a továbbiakban dönteni szükséges arról, hogy a város megvalósítja-e 
a projektet, vállalja a többletként felmerült költségeket, csökkentett tartalommal részben 
vállalja, vagy egyáltalán nem vállalja és lemond a támogatásról. 
Erre figyelemmel és az NKA által megítélt támogatási összeg ismeretében egy alkalommal 
lehetőség van a pályázatában benyújtott költségvetés visszatervezésére az NKA-tól igényelt 
jogcímek bővítése nélkül. A költségvetés visszatervezésére 2019. augusztus 22-én 23:59 
percig van lehetőség a pályázati felületen.  
A benyújtott költségvetés szerint a pályázati önrész 7.743.958 Ft volt a 2020. évi 
költségvetés terhére, melyet további 3.943.959 Ft-tal a csökkentett támogatás 
különbözetével kiegészíteni szükséges, amennyiben a megvalósítás mellett dönt a testület. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hagyják jóvá a visszatervezést. 
Biatorbágy, 2019. augusztus 1. 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

__________________________________________________________________________ 
 

Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…/2019. (VIII. 22.) határozata 

 
A  Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának a „Szily-kastély 

nyugati külső homlokzat felújítása” című pályázati döntéséről  
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a  Nemzeti Kulturális 
Alap Örökségvédelmi Kollégiumának a „Szily-kastély nyugati külső homlokzat felújítása” 
című pályázati döntéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1. vállalja a 207135/1641 projektazonosító számú a Szily-kastély nyugati külső 
homlokzat felújítására címmel az NKA-hoz korábban benyújtott pályázat 
megvalósítását, 

2. a hiányzó 3.943.959 Ft összeget a 2020. évi költségvetésében biztosítja, 
3. felhatalmazza a polgármestert a pályázat visszatervezésére. 

 
Hhatáridő: augusztus 22. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Kabineti Iroda, Műszaki Osztály, 
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TISZTELT PÁLYÁZÓ! 
 
Örömmel tájékoztatjuk, hogy az NKA-hoz benyújtott és a fenti azonosító szám alatt nyilvántartott  
 

SZILY-FÁY KASTÉLY NYUGATI SZÁRNYÁNAK KÜLSŐ HOMLOKZAT-
FELJÚJÍTÁSÁRA 

 
célú pályázatával igényelt 7.743.958 Ft támogatásból a/az ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA  2019. 06. 26. 
-i ülésen 
 

3.800.000 Ft 
támogatást ítélt meg. 
 
A Kollégium a támogatási összegre vonatkozó döntését a rendelkezésre álló forrás nagyságára, valamint a 
beérkezett pályázatok számára figyelemmel hozta meg. 
 
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a megjelölt támogatási cél megvalósítása során, továbbá a támogatási 
céllal kapcsolatos média megjelenéseknél, közleményeken, rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, 
reklám és pr-anyagokon köteles feltüntetni a támogatás tényét, valamint az NKA teljes nevét és 
emblémáját kifogástalan nyomdatechnikai minőségben. E rendelkezést a támogatási szerződés tartalmazni 
fogja. 

Az NKA emblémája az Alap portáljáról az Impresszum menüpont alatt tölthető le. Az embléma letöltésével 
kapcsolatos kérdése esetén, segítséget a 550 2803 telefonszámon nyújt az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) NKA Igazgatóságának munkatársa. 

A támogatási szerződéseket a Támogatáskezelő folyamatosan, legkésőbb e levél kiküldésétől számított 180 
napon belül készíti el.  

Tájékoztatjuk, hogy ha a kedvezményezett mulasztásából a szerződéskötésre e határidőtől számított 30 
napon belül nem kerül sor, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 73. § (2) bekezdése alapján a támogatási döntés 
hatályát veszti. 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy azon államháztartáson kívüli szervezeteknek (gazdasági társaság, 
egyéni cég, szövetkezet, egyesülés, egyéb gazdálkodó szervezet, civil szervezet, szakszervezet, köztestület, 
egyéb nonprofit szervezet, egyházi intézmény, határon túli szervezet), amelyek 2017. előtt regisztráltak 
(2016-ban, vagy azt megelőző években) legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig az Ávr. 75. § 
(3), (3a), valamint (5), (5a) bekezdésének értelmében meg kell újítaniuk a regisztrációjukat a 
„KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ” nevű dokumentumban foglaltak 
szerint.  

Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy a támogatási szerződés megkötéséig ellenőrizzék 
a Felhasználói fiókjukban, a regisztrációs dokumentumok között a feltöltött személyi azonosító 
okmányuk érvényességét (személyi igazolvány, útlevél). Lejárt személyi okmányok esetén szerződés 
nem köthető, ez esetben érvényes dokumentum feltöltése szükséges a „KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA 
PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ” nevű dokumentumban foglaltak szerint. 

 

Iktatószám: 53040/19 
Pályázati azonosító: 207135/1641 
Érkezett: 2019. 04. 29. 
ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA 
Tárgy: Értesítés pályázat támogatásáról 
Előadó: Erdei Judit Petronella 
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* * * 

1. Rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kapcsolatos tudnivalók 

A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a kedvezményezett – a Támogatáskezelő ellenőrzése 
alapján – megfeleljen a rendezett munkaügyi kapcsolatok jogszabályban meghatározott 
követelményének. Ezen körülményeket a Támogatáskezelő vizsgálja. 

2. Költségvetés visszatervezésével kapcsolatos tudnivalók 
 
• 3 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó állami támogatás esetén – költségvetés visszatervezése 
 
Felhívjuk figyelmét, ha a támogatási cél megvalósítása érdekében nyújtott valamennyi költségvetési 
támogatás (azaz az államháztartás központi alrendszeréből, beleértve az NKA bármely keretét erre a 
programra biztosított támogatás) összege eléri vagy meghaladja a 3 millió Ft-ot és a kedvezményezett 
program tényleges megvalósítási összköltsége – az elszámoláskor benyújtott adatok alapján – kevesebb, 
mint az adatlapon megadott és a támogatási szerződésben rögzített összköltség, a támogatás összegének 
az összköltség csökkenéssel arányos részét az Ávr. 97. § (4) bekezdése értelmében csökkenteni kell. 

Erre figyelemmel és az NKA által megítélt támogatási összeg ismeretében egy alkalommal lehetősége 
van a pályázatában benyújtott költségvetés visszatervezésére az NKA-tól igényelt jogcímek bővítése 
nélkül. A költségvetést jelen levelünk kiküldésétől számított 30 napon belül tervezheti vissza a 
Felhasználói fiók/Benyújtott pályázatok/(adott pályázat)Visszatervezés menüpontban. Ha ezen 
időszakban a költségvetést nem tervezi vissza, úgy a pályázatában benyújtott költségvetést tekintjük 
eredeti, azaz tervezett költségvetésnek.  
Amennyiben nem kíván élni a visszatervezés lehetőségével, úgy a visszatervezésről lemondó 
nyilatkozatot - a szerződése mielőbbi elkészítése érdekében - kérjük feltölteni a felhasználói fiókon 
keresztül az adott pályázathoz. 

A visszatervezési lehetőség nem vonatkozik azon kedvezményezettre, akinek a pályázat 
benyújtasakor megadott tervezett összes költsége, az igényelt támogatási összeg és a Kollégium 
által megítélt támogatási összeg azonos.  

Az Ávr. 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy 
részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló 
elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására. Jogszabályi lehetőségekkel élve a Támogatáskezelő a 3 
millió Ft, vagy azt meghaladó támogatás esetén a megítélt támogatás 90%-át támogatási előlegként, 10%-
át a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló benyújtását és a pénzügyi elszámolás elfogadását követően 
bocsátja a kedvezményezett rendelkezésére, amennyiben a pályázati felhívás, vagy támogatási szerződés 
másképpen nem rendelkezik.  

Az 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó támogatási előleg folyósítására több részletben kerülhet sor a 
kedvezményezett által megadott finanszírozási ütemtervben foglaltak szerint.   
 
3. Finanszírozási ütemtervvel kapcsolatos tudnivalók 
• 3 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó állami támogatás esetén - finanszírozási ütemterv 
aktualizálása 

Részletekben történő folyósítás esetén az egyes finanszírozási időszakokat – a kedvezményezett által 
benyújtott és a támogató által elfogadott költségterv alapján – rögzíteni kell a támogatási szerződésben. 

Erre figyelemmel, ha a jelen döntéssel megítélt támogatás összege eléri vagy meghaladja a 3 millió 
forintot, a pályázati adatlap 6.5. pontjában megadott finanszírozási ütemtervet kérjük – a megítélt 
támogatási összeg figyelembevételével – jelen levelünk kiküldésétől számított 30 napon belül 
aktualizálni a Felhasználói fiók/Benyújtott pályázatok/(adott pályázat) Finanszírozási ütemterv 
menüpontban. A Támogatáskezelő a támogatást az aktualizált finanszírozási ütemtervhez igazodva, 
ütemezetten utalja át a kedvezményezett részére.  

A finanszírozási ütemterv aktualizálásának kötelezettsége nem vonatkozik azon 
kedvezményezettre, akinél az igényelt támogatási összeg és a Kollégium által megítélt 
támogatási összeg azonos. 
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4. Kollégium által meghatározott egyéb szerződéskötési feltétel(ek) teljesítése 

Amennyiben a Kollégium jelen döntéshez kapcsolódóan további szerződéskötési feltétel(eke)t határozott 
meg, azok teljesítésére jelen levelünk kiküldésétől számított 30 napon belül sor kell kerüljön.    
 

* * * 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Ávr. 102/D. §-a szerint jelen levél kézhezvételéről számított 10 napon belül 
írásban kifogást nyújthat be, melyet a Felhasználói fiók/Benyújtott pályázatok/(adott pályázat) Egyéb 
pályázati dokumentum feltöltése menüpontban, a vonatkozó pályázathoz kell feltölteni. A kifogás 
benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye. 
 
Budapest, 2019. 07. 23.   

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
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EMET NKA IGAZGATÓSÁGA
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P Á L Y Á Z A T I  A D A T L A P

Pályázatot kiíró kollégium, testület megnevezése:

Altéma kódszáma: 207135

Újraindítás száma: 88

Szakterület: MŰEMLÉK ÉS RÉGÉSZET

Befizetendő nevezési díj összege: 77 440 FT

ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA

1. Pályázó adatai

1.1. Megnevezése (neve):BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1.2. Adószáma: 15730088-2-13 és/vagy adóazonosító jele: 

1.2.1. Határon túli pályázó esetén külföldi adószám: 

1.2.1.1. Határon túli magyar szervezet pályázó:
igen    nem        

1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 

1.2.3. Költségvetési intézmény PIR száma: 730084 

1.2.4. Gazdasági társaság cégjegyzékszáma: 

1.2.4.1. Gazdasági társaság képviselőjének neve: 

1.2.5. Egyéb szervezet nyilvántartásba vételi okirat száma: 

1.2.5.1 Egyéb szervezet képviselőjének neve: 

1.2.6. Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

1.3. Magánszemély pályázó esetén születési helye, ideje:  
anyja neve: 

1.4. Pályázó számlaszáma: 10918001-00000005-65370086

1.4.1. Számlavezető pénzintézet megnevezése: UNICREDIT BANK HUNG.ZRT

1.5. Pályázó székhelye: 2051 MAGYARORSZÁG BIATORBÁGY, BAROSS GÁBOR 
UTCA  2/A

ország cím

1.5.1. Telefonszáma:+23310174/113  E-mail: MIKLOS.KRISZTINA@BIATORBAGY.HU

1.6. Pályázó levelezési címe: 2051 MAGYARORSZÁG BIATORBÁGY, BAROSS GÁBOR 
UTCA  2/A

ország cím

1.7. Pályázó alaptevékenysége szerinti fő szakterület megjelölése:
művészeti     közgyűjteményi     közművelődési     közoktatási     felsőoktatási     egyéb X   

1.8. Pályázat tartalmáért felelős szakmai kapcsolattartó neve: GÁLOSI ZITA

1.8.1. Telefonszáma: +36306974102  E-mail: GALOSI.ZITA@BIATORBAGY.HU

1.9. Elszámolás benyújtásáért felelős szakmai kapcsolattartó neve: MIKLÓS KRISZTINA
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1.9.1. Telefonszáma: +36306401755  E-mail: MIKLOS.KRISZTINA@BIATORBAGY.HU

1.10. Adatlap kitöltéséért felelős kapcsolattartó neve: MIKLÓS KRISZTINA

1.10.1. Telefonszáma: +23310174/213  E-mail: MIKLOS.KRISZTINA@BIATORBAGY.HU

1.11. A pályázati adatlap 3-as pontjában szereplő téma/program tevékenységének vonatkozásában az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. alapján

1. ÁFALEVONÁSI JOGGAL RENDELKEZIK      

Kijelentem, hogy a pályázati adatlapon szereplő költségvetésben a tételes jogcímeknél az 
általános forgalmi adót tartalmazó összeget nem szerepeltetem. A visszaigényelhető ÁFA 
összegét, egy összegben a 4.1.6 pontban tüntetem fel.

2. ÁFALEVONÁSI JOGGAL NEM RENDELKEZIK X   

Kijelentem, hogy a pályázati adatlapon szereplő költségvetésben az általános forgalmi adót 
tartalmazó összeget szerepeltetem.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő 
adatokban változás következik be, arról a támogatót haladéktalanul tájékoztatom.

2. Pénzügyi lebonyolító adatai

2.1. Megnevezése (neve): 

2.2. Adószáma: 

2.3. Lebonyolító székhelye:
ország cím

2.3.1. Lebonyolító levelezési címe:
ország cím

2.3.2. Telefonszáma:  E-mail: 

2.3.3. Pénzügyi lebonyolító kapcsolattartó neve: 

2.3.4. Telefonszáma: E-mail: 

2.4. Lebonyolító számlaszáma: 

2.4.1. Számlavezető pénzintézet megnevezése: 

2.5. Lebonyolító szervezeti-működési formája: 

3. Pályázati téma/program

3.1. A pályázati felhívás következő kódszámú pontjára nyújtom be: 207135

3.2. Pályázati téma/program megnevezése:

SZILY-FÁY KASTÉLY NYUGATI SZÁRNYÁNAK KÜLSŐ HOMLOKZATFELJÚJÍTÁSA
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4. Pályázati téma/program költségkalkulációja (1.11. pontban tett nyilatkozatnak megfelelően kell kitölteni)
A B C

KÖLTSÉG JOGCÍMEK A tervezett összes költség (Ft) Az NKA-tól igényelt támogatás 
(Ft)

4.1.1 Személyi jellegű költségek

4.1.1. Személyi jellegű költségek összesen

4.1.2. Személyi költségek adói és járulékai összesen

4.1.3. Dologi költségek

4.1.3. Dologi költségek összesen

4.1.4.1. Nagyértékű eszköz beszerzése

4.1.4.2. Építési beruházás, felújítás

- ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI KÖLTSÉG(EK) 15 487 917 7 743 958

4.1.4. Összesen 15 487 917 7 743 958
4.1.5. Költség/NKA-tól igényelt támogatás mindösszesen 15 487 917 7 743 958
4.1.6. Visszaigényelhető áfa összege

4.1.7. Bruttó összeg 15 487 917 7 743 958

BEVÉTELEK

4.2.1. Meglévő forrás
Saját forrás 7 743 959
Erre a programra az NKA által már megítélt támogatás
Pályázati azonosító

Központi, fejezeti kezelésű előirányzatból kapott támogatás
Alapokból kapott támogatás
Az államháztartáson belüli szervezettől (kivéve önkormányzattól), a 
kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek 
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy 
alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól, 
külföldi forrásból kapott támogatás
Önkormányzattól kapott támogatás
Egyéb kapott támogatás, ideértve az államháztartáson kívüli szervezettől 
kapott bármely támogatást
4.2.1. Meglévő forrás összesen 7 743 959
4.2.2. A téma/program tervezett, várható bevétele, értékesítési bevétele

4.2.2. A téma/program tervezett, várható bevétele, értékesítési 
bevétele összesen

4.2.3. A megvalósításhoz igényelt egyéb forrás szervezetenként
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Központi, fejezeti kezelésű előirányzatból igényelt támogatás
Alapoktól igényelt támogatás
Az államháztartáson belüli szervezettől (kivéve önkormányzattól), a 
kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek 
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy 
alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól, 
külföldi forrásból igényelt támogatás
Önkormányzattól igényelt támogatás
Egyéb igényelt támogatás, ideértve az államháztartáson kívüli szervezettől 
igényelt bármely támogatást
4.2.3. A megvalósításhoz igényelt egyéb forrás összesen
4.2.4. Bevételek mindösszesen (4.2.1.+4.2.2.+4.2.3.) 7 743 959
4.3. Forráshiány (B oszlop 4.2.4. – B oszlop 4.1.5.) * -7 743 958

*4.3. ≥ 4.1.5/C. Az NKA-tól igényelt támogatás nem lehet nagyobb, mint a forráshiány!

5. Igényelt támogatásból (4.1.5. sor C oszlop)
5.1. Vissza nem térítendő támogatás: 7 743 958 Ft
5.2. Visszatérítendő támogatás:  Ft

A visszatérítés teljesítésének ütemezését kérjük a mellékletekben feltüntetni!
A visszatérítendő támogatás visszafizetésének fedezetére felajánlott biztosíték(ok):
_________________________________________________________________________________

Az erről szóló dokumentumot mellékelni kell a 7. pontban! 

6. Téma/program tervezett megvalósításának adatai 

6.1. Kezdő időpont: 2020 év 03 hó 01 nap
6.2. Befejező időpont: 2020 év 08 hó 31 nap

6.3. Pályázati téma/program részletezése Kezdő dátum Befejező dátum Helyszín

SZILY-KASTÉLY NYUGATI 
KÜLSŐ HOMLOKZAT 
VAKOLATFELÚJÍTÁSA, 
SZÍNEZÉSE, ERESZ- ÉS 
LÁBAZATJAVÍTÁS, 
ABLAKKŐKERET JAVÍTÁS.

2020-03-01 2020-08-31 BIATORBÁGY

6.4. Támogatott tevékenység időszaka: amely a pályázati témához/programhoz kapcsolódó kiadások 
felmerülésének időtartama
Kezdő időpont: 2020 év 02 hó 01 nap
Befejező időpont: 2020 év 09 hó 30 nap

6.5.
Finanszírozási ütemterv 
Pályázati téma/program megvalósítása során felmerülő, az igényelt támogatási összegből történő, 
pályázó általi kifizetések finanszírozási időszakainak és az időszakokhoz kapcsolódó kifizetések 
összegeinek pontos meghatározása.

2020 év 03 hó 01 naptól - 2020 év 06 hó 30 napig 7 000 000 Ft
2020 év 07 hó 01 naptól - 2020 év 08 hó 31 napig 743 958 Ft

Igényelt összeg összesen: 7 743 958 Ft

7. Kötelező mellékletek feltöltése (pályázati felhívás szerint):

1. MŰEMLÉKEK ÁLLAGMEGÓVÁSÁRA, REST. VON. B.LAP - NEM 
PÓTOLHATÓ

2. FOTÓDOKUMENTÁCIÓ A JELEN ÁLLAPOTRÓL

3. 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI TULAJDONI LAP

4. TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS(OK) NEM RELEVÁNS

5. ÖRÖKSÉGVÉDELMI / ÉPÍTÉSI / RESTAURÁLÁSI ENGED. SZINTŰ 
TERVDOK.
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6. ÖRÖKSÉGVÉDELMI / ÉPÍTÉSI / RESTAURÁLÁSI ENGEDÉLY / 
NYILATKOZAT

7. RÉGÉSZETI FELTÁRÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM BENYÚJTÁSÁT 
IGAZOLÓ OKIRAT

NEM RELEVÁNS

8. KTGV.:ÉPTEV:TERC KTGVPROG./REST/ORGFELÚJ/JAV.: 
ALÁÍ.TÉTÁRAJ.-NEM PÓ

9. NEVEZÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYLAT MÁSOLATA - 
NEM PÓTOLHATÓ

10. SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZET IGAZOLÁSA A 
SZÁMLAVEZETÉSRŐL

11. SAJÁT FORRÁS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 
IGAZOLÁS/NYILATKOZAT

12. EGYÉB MELLÉKLET (HA ÖNNEK NINCS TÖBB, ÚGY KÉRJÜK EZT 
AZ INDOKLÁSBA

NEM RELEVÁNS

A 7. ponthoz feltöltött mellékletek száma összesen 9 db

8. Pályázat besorolása a megvalósulás helye szerint
A pályázatnak támogatás megvalósulás helye szerinti besorolásához (statisztikájához), kérjük a 
pályázatot - az alábbi osztályozás szerint - a megfelelő elem kiválasztásával minősíteni. Amennyiben több 
településen (városban) valósul meg a program, úgy az annak megfelelő kistérség, vagy megye, vagy 
régió sort kell kiválasztani. A nemzetközi besorolást abban az esetben kell kiválasztani, ha a program 
több országot érint, Magyarország kivételével.

TELEPÜLÉS : BIATORBÁGY

9. Pályázó nyilatkozatai

9.1. Pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási és végelszámolási 
eljárás alatt, valamint nincs adó-, járulék-, illeték- és vámtartozása, ellene egyéb megszüntetésre 
irányuló eljárás nincs folyamatban, illetve a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 
1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó kedvezményezett esetén nem áll adósságrendezési eljárás 
alatt. 

9.2. Pályázó nyilatkozik, hogy amennyiben a jogszabály vonatkozik rá, a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, 
és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén átlátható szervezetnek 
minősül.

9.3. Pályázó civil szervezet kijelenti, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben – a beszámoló, illetve a 
közhasznúsági melléklet letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozóan – előírt kötelezettségének 
eleget tett.

9.4. A rendezett munkaügyi kapcsolatokra és a lejárt elszámolási kötelezettségre vonatkozó 
nyilatkozatok

9.4.1. Pályázó kijelenti, hogy a munkaügyi jogszabályok alapján a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
két éven belül Magyarországon
munkavállalót foglalkoztatott X  munkavállalót nem foglalkoztatott      

Amennyiben a pályázó munkavállaló(ka)t foglalkoztat, az alábbiról nyilatkozik:

9.4.2. Pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy vonatkozásában a rendezett munkaügyi 
kapcsolatoknak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 82. §-ában meghatározott követelményei teljesülnek.

9.4.3. Pályázó kijelenti, hogy az alappal, az Emberi Erőforrások Minisztériumával és jogelődjeivel szemben lejárt 
elszámolási kötelezettsége nincs.

9.5. Nyilatkozat a pályázó vállalkozás nagyságrendi besorolásáról
Pályázó kijelenti, hogy a

  (a vállalkozás neve és székhelye)
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján
    a KKV kategórián belül középvállalkozásnak
    a KKV kategórián belül kisvállalkozásnak
    a KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül
    nem minősül KKV-nak

9.6. Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben 
nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami 
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Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló 
Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában 
érintett szervek, valamint az Ávr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.
Pályázó tudomásul veszi, hogy e pontban tett hozzájárulásai érvényesek valamennyi le nem
zárt pályázatára is.

9.7. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. alapján

A pályázó kijelenti, hogy személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben 

– 48/B. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

 1. nem áll fenn X  
2. fennáll   

9.8. Adott pályázati tárgyban támogatási igényt korábban, illetve egyidejűleg mikor és hol nyújtott be? 
(részletes igényeket az adatlap 7. pontjához mellékelni kell!)

NEM NYÚJTOTTUNK BE

10. Pályázó a pályázat benyújtásával igazolja, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk, 
nyilatkozatok, dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.

11. Befizetett nevezési díj adatai:

Nevezési díj befizetési azonosító Befizetett nevezési díj Befizetés dátuma
10696 77 440 2019-04-29

Dátum: 2019.04.29.


	elt_Szily_nyugati_szarny_NKA_palyazat
	ertesites_dontesrol
	adatlap_A2021N4587

