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Pályázat címe: <Pályázat címe> 
Pályázati azonosító: <Pályázati azonosító> 
 
 

 
NYILATKOZAT 

- feltételek és kötelezettségek elfogadására a HÁLÓZATI INTEGRÁLT 
ENERGIATÁROLÁSI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA című, 

2022/MA/ETÁROLÁS/01 kódszámú pályázati felhívás keretében - 
 
 
Alulírott <pályázó szervezet hivatalos képviselőjének neve>, mint a(z) <pályázó szervezet 
neve> törvényes képviselője, teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy  

a) a pályázati felhívásban és annak mellékleteiben, valamint a hivatkozott 
jogszabályokban foglaltakat megismertem, és azokat magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el, illetve kijelentem, hogy az ezekben foglalt feltételeknek és kikötéseknek 
az általam képviselt szervezet és a pályázatban bemutatott projekt megfelel, továbbá 
biztosítom, hogy a támogatási jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt 
megfeleljen. 

b) vállalom a projekt megvalósítását a támogatói okiratban/támogatási szerződésben 
foglaltaknak megfelelően. 

c) az általam képviselt szervezettel szemben támogathatóságot kizáró, a vonatkozó 
jogszabályokban és a pályázati felhívásban foglalt kizáró ok nem áll fenn. 

d) hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben 
nyilvántartott adataimhoz a Támogató mellett a Technológiai és Ipari Minisztérium, az 
Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, 
valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott más jogosultak hozzáférjenek; 

e) hozzájárulok a pályázati felhívásban, annak mellékleteiben és a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott, a pályázó szervezetek részére előírt hozzájárulást 
igénylő feltételekhez; 

f) vállalom, hogy a projekt megvalósítása során együttműködök a végrehajtásban 
résztvevő intézményekkel, illetve az ellenőrzésre jogosult egyéb szervekkel; 
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g) a pályázati felhívásban és az Általános pályázati és projektmegvalósítási útmutatóban 
foglalt, az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályokat és információkat 
megismertem, az ilyen formában történő közléseket hivatalosnak és hitelesnek 
ismerem el; 

h) a pályázati űrlaphoz mellékelt okiratok másolatai az eredeti példányokkal mindenben 
megegyeznek, az eredeti okiratok a pályázó, illetve a konzorciumi tag(ok) 
iratmegőrzési helyén rendelkezésre állnak; 

i) vállalom, hogy támogatói döntés esetén a pályázatban megjelölt konzorciumi tagokkal 
a konzorciumi együttműködési megállapodást megkötöm (konzorciumi 
együttműködésben megvalósuló projekt esetén); 

j) a pályázati felhívásban és az Általános pályázati és projektmegvalósítási útmutatóban 
előírt bejelentési, tájékoztatási, nyilatkozattételi, adatszolgáltatási, ellenőrzéstűrési és 
egyéb kötelezettségeknek eleget teszek; 

k) a jogosulatlanul igénybe vett támogatást az Áht. 53/A. §-ában foglaltak szerint 
visszafizetem. 

l) a pályázati felhívásban és az Általános pályázati és projektmegvalósítási útmutatóban 
előírt nyilvánossági követelményeket megismertem, a projekt megvalósítása során az 
általam képviselt szervezet azok betartásával jár el. 

m) engedélyköteles építés esetén a végleges építési engedélyt, a kiviteli terveket és a 
részletes árazott költségvetést a támogatói okirat/támogatási szerződés hatályba 
lépését követően legkésőbb 12 hónapon belül bemutatom a támogatónak. 

 
 
 
Kelt: <dátum> 
 
 …………………………………………….. 
 cégszerű aláírás 


