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Nyilatkozat
KEHOP-5.2.10-16
a / az Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései c. felhívásra benyújtott támogatási
kérelemhez
1. Projekt címe:

Energetikai fejlesztés a Váci Szakképzési Centrum Kollégiumaiban

2. A támogatás igénylő teljes neve:

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

3. Adószám:

15832221-2-13

4. A támogatást igénylő székhelye:
Ország:

Magyarország

Külföldi székhely esetén a teljes cím:
Megye:

Pest

Település:

Vác

Irányítószám:

2600

Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Naszály út

Házszám:

8

5. A támogatást igénylő postacíme:
Megye:

Pest

Település:

Vác

Irányítószám:

2600

Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Naszály út

Házszám:

8.

Postafiók:
6. A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének (vezetője, aláírója) adatai:
Név:

Dudás Tibor

Beosztás:

főigazgató

Telefon:

0627319351

Telefon (mobil):

06305310099

Fax:
E-mail:

dudas.tibor@vszc.hu

Alulírott Dudás Tibor, mint a jelen Nyilatkozat 2. pontjában megjelölt szervezet törvényes képviselője
kijelentem, hogy a jelen Nyilatkozatban megjelölt felhívásra a szervezet nevében a Pályázati e-ügyintézés
felületen támogatási kérelmet nyújtok be.
Kijelentem, hogy:
a Pályázati e-ügyintézés felületen benyújtott támogatási kérelmen és mellékleteiben feltüntetett
adatok teljes körűek, valódiak és hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek;
a felhívást, a vonatkozó jogszabályokat megismertem, tudomásul vettem, az abban foglalt
feltételeket, kikötéseket, és korlátozásokat magamra, illetve az általam képviselt szervezetre
nézve kötelezőnek ismerem el, illetve kijelentem, hogy az abban foglalt feltételeknek és
kikötéseknek az általam képviselt szervezet megfelel, és biztosítom, hogy a támogatási jogviszony
fennállásának teljes időtartama alatt megfeleljen,
a támogatási szerződés/támogatói okirat tervezetet és az általános szerződési feltételeket
megismertem, és vállalom, hogy a támogatás megítélése esetén az abban foglalt feltételekkel
szerződést kötök a közreműködő szervezettel/irányító hatósággal, illetve kötelezettséget vállalok a
támogatói okiratban/támogatási szerződésben és az általános szerződési feltételekben foglaltak
betartására és a projekt megvalósítására,
a felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak, a támogatást igénylők
részére előírt hozzájárulást igénylő feltételekhez a hozzájárulást jelen nyilatkozat aláírásával
megadom,
tudomásom van arról, hogy az általam képviselt szervezettel kapcsolatos, köztartozásra vonatkozó
adatokat az állami adóhatóság a Miniszterelnökség, az irányító hatóság, valamint ezek
képviseletében eljáró szervek megkeresésére átadja az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 52. § (7) j) pontja alapján,
hozzájárulok, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben az általam képviselt
szervezet nyilvántartott adataihoz az állami támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. „Uniós
fejlesztések” fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet,
ennek hiányában az irányító hatóság, az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az
európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, felhívásban, támogatói okiratban,
támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek,
a felhívásban előírt bejelentési, tájékoztatási, nyilatkozattételi, adatszolgáltatási, ellenőrzés tűrési
és egyéb kötelezettségeknek eleget teszek,
az általam képviselt szervezettel szemben egyéb, támogathatóságot kizáró, a vonatkozó
jogszabályokban, felhívásban foglalt kizáró ok nem áll fenn,
a támogatási kérelemhez mellékelt okiratok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek és
a támogatást igénylő szervezet székhelyén/telephelyén rendelkezésre állnak,
az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a támogatást igénylő szervezet
képviseletére (és cégjegyzésére). Kijelentem továbbá, hogy a testületi szervek részéről a
támogatási kérelem benyújtásához és a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges
felhatalmazással rendelkezem, a szervezet tulajdonosai a támogatási kérelem benyújtását
jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely az általam
képviselt szervezet részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a projekt megvalósítását,
és a felhívásban és a jogszabályokban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
Kelt: Vác, 2016. október 5.
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Cégszerű aláírás
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