
3. sz. melléklet 
 

PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott pályázó 
 

a) A pályázati kiírásban és a dokumentációban foglaltakat tudomásul veszem; 
b) Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes 

körűek, hitelesek és megfelelnek a valóságnak; 
c) Kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből, Budapest Főváros III. Kerület, 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) forrásaiból 
juttatott támogatásokra vonatkozó pályázati igényekben, illetve szerződésekben a 
valóságnak megfelelő és nem megtévesztő adatokat szolgáltattam, a támogatási 
szerződésekben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem; 

d) Kijelentem, hogy a társasháznak semmiféle köztartozása és tartozása nincs az 
Önkormányzat felé; 

e) Kijelentem, hogy a tulajdonostársaknak a lakásuk megvásárlásával kapcsolatban 
vételár-hátralék visszafizetési elmaradása nincs; 

f) Kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő 
lejárt tartozásunk nincs; 

g) Kijelentem, hogy adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom nincsen, 
h) Kijelentem, hogy szervezetünk csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt 

nem áll, s vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a pályázat 
elbírálásáig, illetve a program lezárásáig ilyen eljárás indul; 

i) Kijelentem, hogy a korábbi társasház felújítási támogatás törlesztése folyamatos, 
szerződésszerű;  

j) Kijelentem, hogy a társasháznak az Önkormányzattal kapcsolatos pályázati 
elszámolási, szakmai beszámoló leadási hátraléka nincs; 

k) Előzetesen kötelezettséget vállalok arra, hogy az előírt önrészt csak a társasház 
felújítására, a támogatást pedig a pályázati feltételek szerint használom fel; 

l) Tudomásul veszem, hogy a támogatás az általános forgalmi adó összegét is 
tartalmazza, a támogatás összegéből általános forgalmi adó nem vonható le; 

m) Tudomásul veszem, hogy az esetleges köztartozásom megfizetéséig a támogatást, 
illetve annak esedékes részét az önkormányzat, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 52. §-nak (3) bekezdése alapján a köztartozás megfizetése 
érdekében visszatarthatja; 

n) Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat és információkat a 
Támogató nyilvántartásában szerepeltesse, a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
kezelje, internetes honlapon közzétegye; 

o) Tudomásul veszem, hogy mint pályázó, adataimat nyilvántartásba veszik, majd 
nyilvántartási számon kezelik; pályázatom teljes dokumentációját irattárban őrzik; 

p) Kijelentem, hogy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. § (1) 
bekezdése szerinti összeférhetetlenség, valamint a 8. § (1) bekezdése szerinti 
érintettség nem áll fenn.  

         
Amennyiben megadott adataimban az elszámolás megtörténtéig változás következik be, 
arról a kiírót haladéktalanul értesítem. 
 
 
Budapest, 2019…………………….………                      …………………………………. 
 Pályázó (cégszerű) aláírása 
 
 P.H. 


