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NYILATKOZAT
A Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció ‐ Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése
pályázat keretében létrejött támogatási jogviszony alapján fennálló beszámolási kötelezettség
teljesítéséhez, és az általam benyújtott Záró beszámolóhoz kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem.
Kijelentem, hogy az általam benyújtott Záró beszámolóban, ‐ különösen az Összesítőn‐, szereplő adatok és az
annak alátámasztására szolgáló dokumentumok a valóságnak megfelelnek, az abban felsorolt tételek és az
azokat alátámasztó eredeti bizonylatok a könyveimet alátámasztó analitikában, illetve a vonatkozó
jogszabályokban, valamint a Támogatói Okiratban és annak elválaszthatatlan mellékletét képező
dokumentumokban (a továbbiakban: Támogatói Okirat) meghatározott helyen megtalálhatók, a helyszíni
ellenőrzés során vizsgálhatók.
Kijelentem, hogy a rendelkezésemre bocsátott támogatást (előleget) a támogatási célnak, a jogi előírásoknak
megfelelően, ‐ a közbeszerzési, versenyjogi (állami támogatási), környezetvédelmi, esélyegyenlőségi szabályok
betartásával‐ , és a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint használtam fel. A támogatás (előleg)
elszámolásához kapcsolódó bizonylatok valós és elszámolható költségeken alapulnak, a megvalósított projekt
kapcsán merültek fel, valamint a Támogatás a Támogatói Okiratban vállaltaknak megfelelően került
felhasználásra. Az elszámolás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat.
A pályázat keretében elszámolt költségek pénzügyi teljesítése tekintetében kijelentem, hogy a támogatott
tevékenység keretében vásárolt eszközök és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése a kiutalt támogatási
összeg terhére történt, valamint a projekt megvalósítása érdekében megkötött szerződések maradéktalanul
teljesültek és azokkal összefüggésben nem áll fenn vitatott követelés.
Kijelentem, hogy a támogatás (előleg) elszámolásához bemutatott fizikai, szakmai előrehaladás és a támogatott
tevékenység a Támogatói Okiratban foglaltakkal összhangban teljesült, a megvalósításhoz szükséges hatósági
engedélyekkel rendelkezem, azokat a Támogató rendelkezésére bocsátottam, a megvalósítás során keletkezett
számlák kiegyenlítése megtörtént, továbbá a támogatásból megvalósított fejlesztés, illetve a támogatással
létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került és a megvalósított projekt, beszerzett eszköz a vonatkozó
előírásoknak, szabványoknak megfelel, valamint a szükséges technikai jellemzőkkel rendelkezik.
Kijelentem, hogy a támogatás (előleg) elszámolásához kapcsolódó, illetve az abban szereplő költségek a
megvalósított projekt érdekében merültek fel és az Összesítőben jelzett időpontban kifizetésre kerültek,
valamint azok a Támogatói Okiratban rögzített, elszámolható költségekre vonatkozó előírásoknak
maradéktalanul megfelelnek.

Kijelentem, hogy a támogatás (előleg) elszámolása során a támogatás összegében az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján levonható ÁFA összege nem szerepel.
Kijelentem, hogy a támogatás (előleg) elszámolásához benyújtott, elszámoló bizonylatok a Támogatói
Okiratban meghatározottak szerinti záradékolása megtörtént, valamint az alapján igényelt és a megvalósított
projekt keretében elszámolni kívánt, ‐ így különösen az Összesítőben szereplő ‐ költségeket más hazai vagy
európai uniós támogatás terhére nem kerültek és a jövőben sem kerülnek elszámolásra.
Kijelentem, hogy a nyilvánosságra vonatkozó követelmények teljesítése a jogszabályi előírásoknak és a
Támogatói Okiratban foglaltaknak megfelelően megtörtént.
Kijelentem, hogy a projekt végrehajtása során az azzal összefüggésben keletkezett pénzügyi bevételeket a
projekt sikeres megvalósításához szükséges mértékben, a projekt céljával összhangban és megvalósításával
összefüggésben felmerülő kiadásokra fordítottam. A támogatási előleget nem kötöttem le, befektetési célra
nem használtam fel, azon kizárólag banki látra szóló kamatot realizáltam.
Kijelentem, hogy a megvalósított projekthez kapcsolódó, különösen a támogatás felhasználásához és
elszámolásához kapcsolódó, illetve annak alátámasztására szolgáló, általam elektronikus úton benyújtott,
továbbá a vonatkozó jogszabályok és a Támogatói Okirat előírásai alapján egyébként szükséges valamennyi
nyilatkozat és egyéb dokumentumok eredeti példányai rendelkezésre állnak és tudomásul veszem, hogy azokat
a Támogató vagy a megbízása alapján ellenőrzésre jogosult személyek ellenőrizhetik, azokat köteles vagyok a
részükre bemutatni.
Kijelentem, hogy amennyiben a Támogatást teljes egészében nem használtam fel, a fel nem használt összeget
a vonatkozó jogszabályi és a Támogatói Okirat rendelkezései szerint visszafizetem, a Záró beszámoló
benyújtásával a fel nem használt Támogatásról lemondok.
Kijelentem, hogy a Támogató részére eredeti vagy elektronikus úton megküldött, benyújtott nyilatkozataimban
megadott, ‐ különös tekintettel az Áht. 50. § (1) c) és az Nvtv. 3. § (1) 1. pontjának való nyilatkozatban
feltüntetett ‐ valamint az egyéb, a támogatáshoz kapcsolódó dokumentumokban szereplő adatokban, illetve a
támogatást érintő körülményekben a Záró beszámoló benyújtásáig változás nem történt, illetve azok változása
esetén arról írásban bejelentést tettem a Támogató részére a Támogatói Okiratban foglaltaknak megfelelően.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen Nyilatkozatban foglaltak a valóságnak
megfelelnek.
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Tájékoztató a Nyilatkozat‐minta kitöltéséhez
Jelen dokumentum a Záró beszámoló elválaszthatatlan mellékletét képezi. E dokumentum hiánya esetén
a benyújtott Záró beszámoló nem fogadható el.
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 ‐ a továbbiakban: elektronikus rendszer). Kérjük, hogy elküldés előtt ellenőrizze, hogy az adatok
helyesek‐e.
Jelen dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratnak minősül. Kérjük, hogy azt a két tanú
minden esetben lássa el az aláírásával.
Felhívjuk figyelmét, hogy ha a vonatkozó jogszabályokban, valamint a Támogatói Okiratban, illetve annak
elválaszthatatlan mellékleteiben foglalt előírások szerint valamely dokumentum benyújtása a beszámolási
kötelezettség teljesítéséhez szükséges, azokat a Záró beszámoló keretében elektronikus úton fel kell
tölteni az elektronikus rendszerbe. E dokumentumok eredeti példányait, valamint a támogatás
felhasználásához, illetve a beszámolási kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó egyéb dokumentumok
eredeti példányait a Támogató helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrízheti.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben 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.

