NYILATKOZAT
FEL NEM HASZNÁLT TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉRŐL

PÁLYÁZAT ADATAI
Pályázati azonosító:
NTAK regisztrációs szám:
Szálláshely címe:
Támogatás összege:
Fel nem használt támogatás összege:
KEDVEZMÉNYEZETT ADATAI
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett címe:

NYILATKOZAT
Ezúton nyilatkozom, hogy a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – Magánszálláshelyek és egyéb
szálláshelyek fejlesztése pályázat keretében elnyert támogatási összeg jelen Nyilatkozatban meghatározott
részét nem használtam fel. A Támogatás fel nem használt összegéről lemondok és kijelentem, hogy azt a
Támogatói Okirat és annak elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumokban foglaltak szerint a
Támogató részére visszafizetem, azaz a fenti összeget a Záró beszámoló jóváhagyásáig a Támogató Budapest
Bank Zrt.‐nél vezetett 10102244‐12295900‐03005008 számlájára átutalom.

INDOKLÁS
(megvalósítást akadályozó tényező(k) rövid leírása)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen Nyilatkozatban foglaltak a valóságnak
megfelelnek.

Dátum:
Aláírás

Tájékoztató a Nyilatkozat‐minta kitöltéséhez
Amennyiben Ön a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció ‐ Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek
fejlesztése pályázat keretében elnyert támogatásnak csak egy részét használta fel, kérjük, hogy az alábbiak
szerint járjon el.
1. A fel nem használt összeget a Záró beszámoló benyújtását megelőzően vagy azzal egyidejűleg utalja
el a Támogató alábbi bankszámlájára, a Közlemény rovatban feltüntetve a Projekt azonosító számát.
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Budapest Bank Zrt. 10102244‐12295900‐03005008
2. Az átutalás teljesítéséről szóló igazolást a Záró beszámoló benyújtásával egyidejűleg elektronikus úton,
szkennelt formában töltse fel a Turisztikai Projekt Értékelő és Követő Rendszerbe (TÉRKŐ).
3. Jelen Nyilatkozatot hiánytalanul, nyomtatott nagy betűkkel, olvashatóan töltse ki, majd (az aláírási
joggal rendelkező személy) aláírásával ellátva a Záró beszámoló és az átutalásról szóló igazolás
benyújtásával egyidejűleg elektronikus úton, szkennelt formában töltse fel a TÉRKŐ rendszerbe.
Kérjük, hogy elküldés előtt ellenőrizze, hogy az adatok helyesek‐e.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a Támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, úgy azt
a Kedvezményezett a vonatkozó jogszabályok, illetve a Támogatói Okirat és annak elválaszthatatlan részét
képező mellékletei (a továbbiakban: Támogatói Okirat) ‐ így különösen a Záró beszámolási útmutató 8.3.1.
pontja ‐ alapján köteles visszafizetni. Amíg az összeg átutalása nem történik meg, a Záró beszámolót a
Támogató nem fogadja el.
Tájékoztatjuk, az elektronikus úton benyújtott nyilatkozatok, dokumentumok ‐ különösen a Támogatás
felhasználáshoz, illetve a beszámolási kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó egyéb dokumentumok ‐
eredeti példányait a Kedvezményezett köteles megőrizni és a helyszíni ellenőrzés során a Támogató vagy a
nevében eljáró személy részére bemutatni.

