NYILATKOZAT
A BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉHEZ ÉS A TÁMOGATÁS
ELSZÁMOLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOKON SZEREPLŐ ADATOK
ELTÉRÉSÉRŐL
PÁLYÁZAT ADATAI
Pályázati azonosító:
NTAK regisztrációs szám:
Szálláshely címe:
Támogatás összege:
KEDVEZMÉNYEZETT ADATAI
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett címe:

NYILATKOZAT
Ezúton nyilatkozom, hogy az általam benyújtott Záró beszámolóhoz csatolt számlákon a pályázat benyújtásakor
megadott adatokhoz képest az alábbi esetekben eltérés van:





Kedvezményezett neve
Kedvezményezett székhelye
Kedvezményezett adószáma
Egyéb:

INDOKLÁS
(az eltérés okának és körülményeinek rövid leírása)

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

Tájékoztató a Nyilatkozat‐minta kitöltéséhez
Amennyiben a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek
fejlesztése pályázat keretében nyújtott támogatás elszámolásához rendelkezésre álló dokumentumokban,
így különösen a megvalósításhoz kapcsolódó valamely szerződésben, bankszámlakivonaton,
pénztárbizonylaton, pénztárjelentésen, kifizetést igazoló számlán, valamint a Támogatói Okirat és annak
elválaszthatatlan mellékleteiben (a továbbiakban: Támogatói Okirat) foglalt adatok között eltérés van,
kérjük, hogy e Nyilatkozat benyújtásával tájékoztassa a Támogatót ennek tényéről és körülményeiről. A
Nyilatkozathoz az eltérést igazoló hivatalos dokumentációk másolatát is csatolni kell.
Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a Kedvezményezett Támogatói Okiratban megjelölt bármely
adatában változás következik be, azt a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül – a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat érintő változást
haladéktalanul – köteles bejelenteni a Támogató részére. A bejelentés megtételéig Támogató a Támogatói
Okiratban feltüntetett adatokat tekinti hatályosnak. Jelen Nyilatkozat kitöltése nem minősül bejelentésnek.
Kérjük, hogy az adatmódosításhoz szükséges intézkedéseket a Támogató irányába tegye meg a módosult
adatok átvezetése érdekében.
Kérjük, hogy jelen dokumentumot hiánytalanul, nyomtatott nagy betűkkel, olvashatóan töltse ki, majd (az
aláírási joggal rendelkező személy) aláírásával ellátva a Záró beszámoló benyújtásával egyidejűleg
elektronikus úton, szkennelt formában töltse fel a Turisztikai Projekt Értékelő és Követő Rendszerbe (TÉRKŐ).
Kérjük, hogy elküldés előtt ellenőrizze, hogy az adatok helyesek‐e. Felhívjuk figyelmét, hogy az elektronikus
úton benyújtott nyilatkozatok, dokumentumok eredeti példányait a Kedvezményezett köteles megőrizni és
a helyszíni ellenőrzés során a Támogató vagy a nevében eljáró személy részére bemutatni.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Kedvezményezett a beszámolási kötelezettségét nem teljesíti, vagy
Támogató az eset összes körülményét figyelembe véve úgy ítéli meg, hogy a Támogatói Okirat
elválaszthatatlan mellékletét képező Általános Támogatási Feltételek 6. pontjában foglaltaknak lenne helye,
Támogató jogosult a Támogatás visszavonására.

