
 

 

Támogatói Okirat 4. sz. melléklete 
Nyilatkozat biztosítékokról 

Alulírott Dr. Pázmány Annamária, a(z) Szentendre Város Egészségügyi Intézményei aláírási jogosultsággal rendelkező képviselője a 2009. június 30-án meghirdetett TÁMOP 6.1.2 „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” című pályázati kiírására benyújtott „A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett ''Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok''” című TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-2010-0138 azonosító számú projekttel kapcsolatban az alábbiakról nyilatkozom: 
 
1. Nyilatkozom, hogy nem állok az Ámr. 88.§ (2) bekezdésében meghatározott kizárás hatálya alatt.  IGEN  

 NEM 
2. Nyilatkozom, hogy nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettség, amely a támogatással létrejött Projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a Kedvezményezett biztosítékadását korlátozza. 

 IGEN  
 NEM 

3/A. Ezen nyilatkozatot az itt felsorolt kedvezményezetteknek kell kitöltenie: 
Helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kedvezményezett esetében a Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Projekt meghiúsulna, illetve, ha a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást a 281/2006. (XII.23.) korm. rendelet 40.§ (2) bekezdése alapján hozott döntésben foglalt intézkedés szerint visszafizeti.  

 IGEN  
 NEM 
 Nem releváns  

3/B. A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. § (2) b) pontja szerinti kedvezményezett esetében kell kitölteni: 
A Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a Projekt részben vagy egészben meghiúsul, illetve a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást a 281/2006. (XII.23.) korm. rendelet 40.§ (2) bekezdésben foglalt intézkedés szerint visszafizeti és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege a számára a központi költségvetésből biztosított támogatásból levonásra kerül. 

 IGEN  
 NEM 
 Nem releváns  

 Jelen nyilatkozat a támogatói okirat elválaszthatatlan részét képezi.  Kelt: ……………..…………………..………..,2010 év …….……….. hónap …... nap.    ……………..…………………………… 
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei  képviseletében: Dr. Pázmány Annamária   P.H.   



 

 

  Kizárólag abban az esetben töltendő, amennyiben a kedvezményezett helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, vagy önkormányzatok társulásai költségvetési szerve, a 281/2006. (XII.23.) korm. rendelet 57.§ (2) bek a) pont szerinti nyilatkozatot az érintett önkormányzat nyújtja, az alábbiak szerint:   
3/C Fenntartói nyilatkozat:  
A Szentendre Város Egészségügyi Intézményei fenntartójaként nyilatkozom, hogy a „A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett ''Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok''” című pályázat keretében Szentendre Város Egészségügyi Intézményei által benyújtott és támogatást nyert projekt meghiúsulna, illetve ha a támogatást a kedvezményezett szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást a 281/2006. (XII.23.) korm. rendelet 40.§ (2) bekezdése alapján hozott döntésben foglalt intézkedés szerint visszafizetem.  

 
X IGEN  
 Nem releváns 

 Jelen nyilatkozat a támogatói okirat elválaszthatatlan részét képezi.   Kelt: ……………..…………………..………..,2010 év …….……….. hónap …... nap.    ……………..…………………………… 
 képviseletében:     P.H.   


