
NYILATKOZAT ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRŐL 
 

 

Alulírott ……................................................................. (pályázó szervezet képviselője), mint a 

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

 (pályázó szervezet megnevezése, székhelye) képviseletére jogosult személy büntetőjogi 

felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés 

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség jelen pályázattal kapcsolatban 

 

FENNÁLL 

 

NEM ÁLL FENN 

 

(A megfelelő rész aláhúzandó.) 

 

 

Mezőkövesd, 2020. ……………………….. hó   ……… nap 

 

            …….………………….…………

                        szervezet képviselőjének cégszerű aláírása 

 

 

 

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM 
 

 

Alulírott …….................................................................…… (pályázó szervezet képviselője),  

mint a ………………………………………………………………………………………….. 

 (pályázó szervezet megnevezése, székhelye) képviseletére jogosult személy büntetőjogi 

felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség 

személyemmel szemben  

FENNÁLL 

 

NEM ÁLL FENN 

 

(A megfelelő rész aláhúzandó.) 

 

 

Mezőkövesd, 2020. …………………….. hó   ……… nap 

 

         …….………………….………… 

           szervezet képviselőjének cégszerű aláírása 

https://hu.wiktionary.org/wiki/%C2%A7


ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………………  

(anyja neve:  ………………………………………………………………………………..…..;  

születési hely, idő: ………………………………………………………………………..…….;  

lakcím:  ……………………………………………………………………………………….  ) 

mint a/az  

………………………………………………………………………………………………… 

(jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet neve) 

(székhely:  ………………………………………………………………………………… ; 

cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: ……………………………………………………… ; 

adószám: ……………………………………………………………………………………… )  

képviselője, tudomásul veszem, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. 

§ (6) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 50. § (1) bekezdése értelmében 

központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére jogi személlyel, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezettel történő szerződéskötéshez, illetve a már létrejött szerződés alapján 

teljesítendő kifizetéshez a Korm. rendelet 50. § (1) bekezdésében foglaltakon túl szükséges a 

szervezet képviselőjének nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül.  

 

Fentiekre tekintettel nyilatkozom, hogy a/az …………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. (jogi személy/jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet neve) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint: 

1. átlátható szervezet: (a megfelelő rész aláhúzandó) 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 

önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben 

az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel 

rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami 

vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ba) tulajdonosi szerkezete, pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 

megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 

Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 



bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti 

feltételek fennállnak; 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltéteknek: 

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,  

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem 

átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,  

cc) 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. 

 

Kelt: Mezőkövesd, 2020. ………………………… hó …………….. nap 

 

                             …………………………………………… 

                                                                             szervezet képviselőjének cégszerű aláírása 

 

 

 

NYILATKOZAT  
 

 

Alulírott ……............................................................ (pályázó szervezet képviselője), mint a/az  

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

 (pályázó szervezet megnevezése, székhelye) képviseletére jogosult személy hozzájárulok 

Mezőkövesd Város Önkormányzata, mint támogató szervezet által végzett ellenőrzéshez, 

valamint nyilatkozom arról, hogy a támogatásból beszerzett 100.000 Ft egyedi értéket 

meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszem. 

 

Mezőkövesd, 2020.  ………………………… hó   ……… nap 

 

           …………………………………………                                                                                                   

                                                                              szervezet képviselőjének cégszerű aláírása 

 

     

 

 



       

NYILATKOZAT KÖZTARTOZÁSRÓL 

 

Alulírott ………………........................................................... (pályázó szervezet képviselője), 

mint a szervezet hivatalos képviselője  igazolom, hogy a/az ...................................................... 

…………………………………………………………... -t (pályázó szervezet megnevezése), 

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

(pályázó szervezet székhelye) ................................................................................... (adószáma) 

 

• köztartozás nem terheli 

• gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs 

• megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek. 

 

Mezőkövesd, 2020. …………………………... hó  ……… nap 

 

          ………………………………………… 

      szervezet képviselőjének cégszerű aláírása 

 

 

NYILATKOZAT ÖNRÉSZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL 
 

 

Alulírott ……................................................................. (pályázó szervezet képviselője), mint a 

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

 (pályázó szervezet megnevezése, székhelye) képviseletére jogosult személy büntetőjogi 

felelősségem tudatában kijelentem, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására kiírt 

pályázata keretén belül megvalósuló pályázatomhoz kapcsolódóan a Pályázatban/Módosítási 

űrlapon vállalt célok megvalósításához szükséges önerő (a projekt finanszírozásában a 

támogatás összegén felüli 30%-os önrész, amelyet a pályázónak kell biztosítania) a 

Pályázati felhívásban előírtaknak megfelelően az alábbiak szerint rendelkezésre áll: 

 

1. Az önrész összege:    …………………………. Ft 

2. Az önrész összetétele: (pl.: tagdíjak) ………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

(Igazolás szükséges!) 

Mezőkövesd, 2020.  …………………………... hó  ……… nap 

 

                       

………………………………………… 

              szervezet képviselőjének cégszerű aláírása 



 

2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról1 

 

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 

b) a 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)7 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)8 az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező 

azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy 

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy 

tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, 

európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették. 

(2)9 Az (1) bekezdés e) pontját nem kell alkalmazni a területfejlesztésről és a 

területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökségre, ha a 

támogatás célja a fejlesztési támogatások elosztása intézményrendszere működésének 

támogatása, továbbá olyan támogatás, amelynek előkészítésében, lebonyolításában a 

regionális fejlesztési ügynökség nem vesz részt, illetve a támogatással kapcsolatos döntésre 

befolyással nem rendelkezik. 

(3)10 A Nemzeti Kulturális Alap bizottsága és kollégiumai által elbírált pályázatok 

tekintetében az (1) bekezdés e) pontja nem akadálya annak, hogy olyan egyesület, alapítvány, 

gazdasági társaság, egyházi jogi személy vagy szakszervezet pályázzon, amelyben a pályázati 

eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó személy, vagy ennek közeli 

hozzátartozója vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, 

tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy 

képviseleti szervének tagja. 

(4)11 Ha a (3) bekezdés szerinti pályázatról a döntést a Nemzeti Kulturális Alap kollégiuma 

vagy a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: NKA tv.) 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700181.tv#lbj0id48e6
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700181.tv#lbj6id48e6
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700181.tv#lbj7id48e6
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700181.tv#lbj8id48e6
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700181.tv#lbj9id48e6
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700181.tv#lbj10id48e6


2. §-ának (6) bekezdése szerint a bizottság hozná, a 6. § (1) bekezdés e) pontjában 

meghatározott valamely körülmény fennállása az érintett kollégiumi vagy bizottsági tag NKA 

tv. 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségét alapozza meg. 

(5) Az (1) bekezdés e) pontja alkalmazásában nem minősül alapítványnak a külön törvény 

alapján létrehozott, a párt működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási 

tevékenységet végző alapítvány. 

8. § (1) Ha a pályázó 

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 

b) nem 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)14 olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy 

szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány 

kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy 

képviseleti szervének tagja, 

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat 

benyújtásával egyidejűleg. 

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási 

döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e 

körülménynek a honlapon történő közzétételét. 

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem 

részesülhet. 

 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700181.tv#lbj13id48e6

