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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  5/2012. (  I.26. ) számú határozata 

Rákóczi Ferenc utca és Hunyadi János utca I. szakasz komplex fejlesztése   céljából pályázat benyújtása 
érdekében  szükséges nyilatkozatokról 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Dunántúli Regionális  Operatív Program 
Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése címmel KDOP-. 4.2.1./B. -11 kódszámon kiírt pályázat 
benyújtását határozza el a tulajdonában lévő  Rákóczi Ferenc utca és Hunyadi János utca I. szakasz 
komplex fejlesztése   céljából. 
 
A pályázat benyújtásához az alábbi nyilatkozatokat teszi: 

• nyilatkozik, arról, hogy nem áll támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt nem áll, 

• nyilatkozik arról, hogy  nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettség, amely a 
támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja. 

• Kötelezettséget vállal arra, hogy  – a projekt részbeli vagy egészbeli meghiúsulása, vagy a támogatás 
szabálytalan felhasználása esetén – a támogatást a közreműködő szervezet vagy az NFÜ döntésében, 
vagy a döntés ellen benyújtott jogorvoslat alapján hozott jogerős határozatban foglaltaknak 
megfelelően visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege az adott 
projektre vonatkozóan a számára megítélt, de még ki nem fizetett támogatási összegbe beszámításra 
kerül, ennek hiányában a központi költségvetésből biztosított támogatásból – ha a  ilyen támogatásra 
jogosult – levonásra kerül. 

• A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. 
• A tárgyban pályázatot korábban  máshova nem nyújtott be. 
• Hozzájárul ahhoz ,hogy  a NAV  a  pályázat elbírálása során az adótartozására vonatkozó adatát a  

közreműködő szervezet  és a Támogató tudomására hozza,  
• Tudomásul veszi, hogy a támogatás esetén a nyertes pályázó neve, a támogatás tárgya, a támogatás 

összege, a támogatott program megvalósítási helye  nyilvánosságra hozható, 
• Kijelenti, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett 

adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása  az állam vagy az önkormányzat felé, 
ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is, illetve az Európai Unió tradicionális 
saját forrásai címen nem áll fenn 

• Kijelenti a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellene csőd-végelszámolási vagy 
felszámolási eljárás, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben csőd- végelszámolási vagy 
felszámolási eljárás indul ellene a pályázat elbírálásáig illetve a támogatási szerződés lejártáig, 
annak tényét azonnal bejelenti,  

• Kijelenti az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített 
tartozásom nincs, valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás 
felhasználásának szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette, 

• Kijelenti, hogy ellene az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező 
határozata nincs érvényben, 

• Hozzájárul ahhoz,  hogy a pályázat befogadását követően ( a szerződéskötést megelőzően) a 
pályázatban foglaltakat  az arra feljogosított szervezet előzetesen a helyszínen  ellenőrizze. 

• A pályázat kedvező elbírálása esetén hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatban foglaltak 
megvalósításának szakszerűségét valamint a támogatás rendeltetésszerű felhasználását az arra 
feljogosított szervek ellenőrizzék 

• Kijelenti, hogy a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári  éven belül államigazgatási szerv 
határozatában illetve annak bírósági  felülvizsgálata esetén a bíróság határozatában , munkavállaló 
bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság 
megfizetésére nem kötelezett 

• Kijelenti, hogy a pályázat befogadását megelőzően a beruházás megvalósítását nem kezdi meg   
• Hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár az általa mindenkor működtetett monitoring rendszerhez a 

jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint  az Állami Számvevőszék, a Kormányzati 
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Ellenőrzési Hivatal és a Nemzeti Erőforrás minisztérium számára hozzáférési lehetőséget 
biztosíthasson, 

• Hozzájárul, ahhoz, hogy elnyert támogatás esetén,  a támogatási szerződésben vállalt kötelezettséget 
nem vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve a szerződéstől való elállás  miatt visszavont 
támogatás – a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelt – összegének megfizetésére irányuló 
követelés érvényesítése azonnali beszedés alapján történjen 

• Hozzájárul a pályázat szabályszerűségének  és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának 
jogszabályban meghatározott  szervek által történő ellenőrzéséhez 

• Kijelenti, hogy a  beruházás megvalósításához szükséges jogerős hatósági engedélyekkel rendelkezik 
• Tudomásul veszi, hogy legfeljebb 5 évre kizárható az adott célelőirányzat támogatási rendszeréből , 

ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik 
- szerződéses kötelezettségeit nem, vagy 75%-ot el nem érő módon teljesíti 
- az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg 
- bejelentési kötelezettségének haladéktalanul nem tesz eleget, ha a projekt meghiúsul, tartós 

akadályba ütközik, vagy a szerződésben vállaltakhoz képest jelentős késedelmet szenved 
 

• Kijelenti, hogy a Pályázati felhívást és a pályázati útmutatót megismerte, az abban foglalt 
feltételeket, kikötéseket és korlátozásokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

• Kijelenti, hogy a támogatást kizárólag  pályázati célnak megfelelően használja fel, a támogatással 
megvalósuló projektet legalább 5 évig az adott célra használja, a támogatás pályázati útmutatójában 
foglaltakat tudomásul veszi 

• Kijelenti, hogy amennyiben a szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok 
megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy a közreműködő szervezetet 
haladéktalanul értesíti, 

• Hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Támogató és a Közreműködő Szervezet nyilvántartsa és kezelje 
• Nyilatkozik, hogy a projekt saját forrásaként tervezett hitel nem támogatott hitel 
• Kijelenti, hogy alanya az ÁFÁ-nak, de jelen szerződéshez kapcsolódóan  nem élhet  az ÁFÁ-ra 

vonatkozó adólevonási jogával. Vállalja, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban 
felmerült költségeit tételesen elkülöníti  és az ezekhez kapcsolódó ÁFÁ-ra vonatkozó adólevonási 
jogával nem él , sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül. 
Az elszámolásnál az ÁFÁ-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 

• Nyilatkozik, hogy jelen projekt tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal 
összhangban van 

• Kijelenti, hogy tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelel 
• Tudomásul veszi, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye a fenntartási 

kötelezettség fennállása alatt  a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem 
terhelhető meg, nem adható bérbe a Pályázati útmutató C11-es pontjának megfelelően 

•   Kijelenti, hogy az eszközbeszerzés aktivált beruházás keretében valósul meg 
•  Tudomásul veszi, hogy a projekt fenntartási időszakában a pályázat kiírói felé monitoring 

adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn 
• Tudomásul veszi, hogy a projekthez kapcsolódóan elnyert és elnyerhető bármely állami támogatás 

esetén sem a támogatás maximális mértéke, sem a támogatási intenzitás összesen nem haladhatja 
meg a Pályázati útmutató D2 pontjában meghatározott értéket 

• Kijelenti, hogy fejlesztési adókedvezményben  nem részesült 
• Kijelenti, hogy a t rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel 
• Vállalja, hogy az esetleges egyéb támogatás elmaradása esetén  ( amennyiben a pályázati kiírás 

lehetővé teszi egyéb támogatás igénybevételét) a hiányzó pénzeszközt saját forrásból biztosítja 
• Kijelenti, hogy a kívánt projektet olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat 

benyújtásának időpontjában per- és igénymentes .Tudomása van arról, hogy kivételt képez, ha a 
pályázó az igény jogosultja , illetőleg bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés kizárólagos  joggal 
biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének  lehetőségét  legalább a külön 
rendeletben előírt  üzemeltetési kötelezettség idejére. Továbbá tudomása van arról, hogy amennyiben 
a beruházást , fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánja megvalósítani a 
pályázat befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba  foglalt használati megállapodás és az ahhoz tartozó használati megosztásra 
vonatkozó vázrajz pályázati dokumentációval  történő benyújtása. A per- és igénymentesség 
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követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell 
teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne 

•  Kijelenti, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztésnek nem célja annak bérbeadása, 
elidegenítése vagy megterhelése 

• Nyilatkozik, hogy a projekt mindenben megfelel az ÚT 2-1.203:2006 Útügyi Műszaki Előírás 
ajánlásainak, valamint a pályázati Útmutatóban megjelölt és hivatkozott jogszabályok , előírásoknak 

• Hozzájárul ahhoz, hogy a köztartozások  figyelemmel kísérése érdekében adószámát vagy 
adóazonosító jelét a Magyar Államkincstár illetve a támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt 
köztartozások teljesítése , illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez 

• Kijelenti, hogy biztosíték felajánlására nem köztelezett 
• Kijelenti, hogy a projekt állami tulajdonú utat nem érintő fejlesztés 
• Kijelenti, hogy feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolítására nem került sor 
• Kijelenti, hogy a projekt keretében fejlesztendő út rendelkezik víz, gáz közüzemi infrastruktura 

kiépítésével, csatornahálózat kiépítését nem tervezi 
• Kijelenti, hogy intermodális közlekedési központ kiépítése nem történik a projekt keretében, így a 

megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a projektre nem vonatkozik 
• Kijelenti, hogy a projekt nem tartalmazza kerékpárforgalmi létesítmény kiépítését vagy kijelölését, 

valamint elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpár út kialakítását 
• Kijelenti, hogy konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése a projekt megvalósításához 

pályázatára nem vonatkozik.  
• Kijelenti, hogy a projekt megvalósítása országosan védett műemlékké nyilvánított hídat nem érint 
• Kijelenti, hogy a projekt nem tartalmaz nem támogatható és nem elszámolható tevékenységeket és 

költségeket 
• Kijelenti, hogy új gyűjtőút építése nem történik, így a lakosság körében elvégzendő társadalmi 

egyeztetés pályázatára nem vonatkozik  
 

Utasítja a polgármestert, hogy a pályázatot és annak mellékleteit nyújtsa be.  
 
Határidő:  2012. január 31. 
Felelős:  Fischer  József  polgármester  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

   (: Fischer József  : ) sk.                                                             ( : Gálné Papp Erika : ) sk. 

                           polgármester                                                                            körjegyző 


