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PROJEKT ADATLAP  
 

1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE  
 
1.1. A pályázati felhívás kódszáma KMOP-4.5.3-10-11 

 
 

2. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 
 

2.1. A projekt címe (max. 250 karakter) Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a 
közszolgáltatásokhoz, Abony Város 
Polgármesteri Hivatalának 
akadálymentesítése 
 

2.2. A projekt megvalósulásának 
helyszíne 

Abony Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala 

      Régió: Közép-Magyarországi 
      Megye: Pest 
      Kistérség: Ceglédi  
      Település:      Abony 
      Irányítószám: 2740 
      Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Kossuth tér 
      Házszám: 1. 
      Helyrajzi szám: 5508 

 
2.3. A projekt megvalósításának tervezett 
kezdete:    

     2011.    év     09.      hó    01.         
nap 

 
2.4. A projekt megvalósításának tervezett 
befejezése:    

     2012.    év     08      hó    31.         
nap 

 
2.5. A projekt elszámolható költségei 
összesen (Ft) 

36 755 694 

 
2.6. Az igényelt támogatás összege (Ft) 30 000 000 

 
2.7. A támogatás mértéke (%) 81,620007 

 
2.8. Kérjük, adjon rövid összefoglalást a projektről (maximum 500 karakter) 
A Városháza XIX. századi épületének kialakítása csak korlátozott mértékben tudja 
kielégíteni a lakosság igényeit: a földszint és az emelet nem akadálymentesített. 
Ennek megoldására beépítésre kerül 1 db lift. A mozgáskorlátozottakat, illetve a 
látássérülteket az épületbe bejutáskor Braille-felirattal ellátott táblák segítik és a 
projekt keretében ügyfélhívó rendszer lesz kialakítva. 
A hallássérültek számára az intézmény nagytermeiben és aulájában indukciós hurok 
kerül telepítésre, az ügyintézőknél mobil indukciós hurok vehető igénybe. 

 
3. A PÁLYÁZÓ ADATAI  
 
3.1. A pályázó teljes neve: Abony Város Önkormányzata 
 
3.2. A pályázó rövidített neve 
(amennyiben releváns): 

Nem releváns 

 
3.3. Önkormányzati törzsszám 730259 
 
3.4. Bankszámlaszám: 11600006-00000000-51652320 
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3.5. Adószám: 15730253-2-13 
 

3.6. Statisztikai szám: 15730253-8411-321-13 
 
3.7. Gazdálkodási/jogi formakód: 321-Helyi önkormányzati végrehajtó 

költségvetési szerv (1992.XXXVIII.tv, 
217/1998. (XII.30.) Korm. r.) 

 
3.8. Alakuló ülés dátuma      2010.év október hó 14. nap 
 
3.9. Minősítési kód: 6-Nonprofit szervezet államháztartáson 

belül 
 
3.10. Főtevékenység TEÁOR ’08 száma és 
megnevezése 

84.11-Általános közigazgatás 

 
3.11. Fejlesztendő tevékenység TEÁOR 
’08 száma és megnevezése 

84.1105 Helyi Önkormányzatok, valamint 
Többcélú Kistérségi Társulások Igazgatási 
Tevékenység 
 

 
3.12. A pályázó székhelye: 
      Megye: Pest 
      Település:      Abony 
      Irányítószám: 2740 
      Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Kossuth tér 
      Házszám 1 
      Helyrajzi szám: 5508 
 
3.13. A pályázó postacíme  X megegyezik a pályázó székhelyével 
      Megye:  
      Település:       
      Irányítószám:  
      Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)  
      Házszám:  
      Helyrajzi szám:  
      Postafiók irányítószám:  
      Postafiók:  
      Honlap:  
 
3.14. A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai 
       Név: Romhányiné Dr. Balogh Edit 
       Beosztás: polgármester 
       Telefon 1: 53/360-068 
       Telefon 2: 53/362-095 
       Fax 1: 53/360-010 
       Fax 2: 53/360-064 
       e-mail: polgarmester@abony.hu 
       Név: Dr. Vörös Mária Éva 
       Beosztás: aljegyző 
       Telefon 1: 53/361574 
       Telefon 2: 53/562095 
       Fax 1: 53/360-010 
       Fax 2: 53/360-064 
       e-mail: abony@abony.hu 
 
3.15. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai 
       Név: Palotai Sándor 
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       Beosztás: ügyvezető 
       Telefon 1: +36-20/967-1104 
       Telefon 2: +36-70/930-4173 
       Fax 1: 53/368-192 
       Fax 2:  
       e-mail: spalotai@t-online.hu 
 
 
 
 
 
3.16. Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) 
 
3.16.1. Önkormányzatok esetében 

Megnevezés 2009.év 2010.év 
Sajátos működési bevétele 895.001.000.- 896.983.000.- 
Mérlegfőösszeg 8.457.547.000.- 8.630.962.000.- 
Módosított pénzmaradvány 1.709.048.000.- 1.935.651.000.- 
Tartalékba helyezhető pénzösszeg 1.026.065.00.- 601.126.000.- 
Önhibáján kívül hátrányos 
gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) 

  

 
3.16.2. Önkormányzatok által fenntartott intézmények esetében 

Megnevezés ………. év ………. év 
Intézményi költségvetésének fő 
összege 

  

Általános statisztikai állományi 
létszám (fő) 
(az előző 12 havi KSH 
létszámjelentésben vagy munkaügyi 
nyilvántartásban szerepelő teljes 
munkaidős létszám számtani átlaga, 
törtszám esetén lefelé kerekítve) 

  

 
 
3.17. A pályázatkészítő adatai (amennyiben a pályázatot nem a pályázó készítette, 
hanem külső céget bízott meg ezzel) 
Cégnév/Név: Pa-Ku Consulting Bt.- Palotai Sándor 
Telefonszám: +36-70-9304173 
Fax szám: 53/368-192 
e-mail cím: spalotai@t-online.hu 
 
 
4. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 

        

Kérjük, ismertesse, hogy a projekt megvalósításának időpontjában milyen egyéb 
jelentős projektet valósít meg és ezek mekkora kapacitást igényelnek! (max. 1000 
karakter) 
Abony Város Önkormányzata a következő projektek megvalósítását kezdte meg, 
melyeknek feladatellátása jelen fejlesztés időpontjában várhatóan tartani fognak: 
KMOP-4.5.2-09-2009-0024 azonosító számú projekt, címe: Kreatív Kópévár –Új 
Bölcsőde létesítése Abonyban. Megvalósítás időszaka: 2011.01.10-2011.10.30.-
támogatás mértéke: 231.764.443.-Ft. A megvalósításhoz külső szakértő 
szolgáltatásait veszi igénybe az Önkormányzat, így a hivatal teher mentesül a 
kapcsolódó feladatok alól. 
KMOP-.5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt, címe: Lehetőségeink Fő 
tere-Abony Város Integrált Településközpont fejlesztése. Megvalósítás időszaka: 
2011.06.01-2012.12.31.-támogatás mértéke: 882.163.622.-Ft. A megvalósításhoz 
külső szakértő szolgáltatásait veszi igénybe az Önkormányzat, így a hivatal teher 
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mentesül a kapcsolódó feladatok alól. 
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 azonosító számú projekt, Címe:Energetikai 
hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános 
Iskoláiban, Megvalósítás időszaka: 2011.06.22-2011.12.31 támogatás mértéke: 
47.223.740.-Ft. A megvalósításhoz külső szakértő szolgáltatásait veszi igénybe az 
Önkormányzat, így a hivatal teher mentesül a kapcsolódó feladatok alól. 
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5. A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA 
 
Jelölje meg, hogy a pályázat melyik a pályázati felhívásban leírt célterületre irányul! 
(Egyszerre több célterület is megjelölhető.) 

 

x Önkormányzati ügyfélszolgálat 
 Óvoda 
 Alapfokú iskola 
 Középfokú iskola 
 Szociális alapellátás 
 Szociális szakellátás 
 Gyermekvédelmi alapellátás 
 Gyermekvédelmi szakellátás 
 Egészségügyi szakellátás 
 

 
5.1. Mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát. (maximum 4000 
karakter).  
Abony Város Önkormányzata az Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz 
(Akadálymentesítés) című konstrukcióban (KMOP-4.5.3-10-11) az Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala épületének komplex akadálymentesítésére pályázik.  
 
Abony város szerepe a Ceglédi kistérségben több területen mikrotérségi szintű, 
közöttük a közigazgatás terén is. A hivatal jelenleg az alábbi szervezeti egységekre 
tagolódik: 

- Jegyzői titkárság; 
- Hatósági és építésügyi osztály; 
- Gazdasági osztály; 
- Településfejlesztési osztály; 
- Okmányiroda; 
- Humán közszolgáltatások és munkaügyi osztály; 
- Gyámhivatal. 

A polgármesteri hivatal épületében található funkciók közül mikrotérségi feladatellátás 
történik a gyámhivatal, az okmányiroda és az I. fokú építésügyi hatóság tekintetében.  
 
A Városháza műemléki környezetben található XIX. századi épületének kialakítása 
csak korlátozott mértékben tudja kielégíteni a lakosság igényeit napjainkban: a 
földszint és az emelet nem akadálymentesített, külön ügyfélváróval nem rendelkezik, 
így az ügyfelek a folyosókon várnak, zsúfolt szolgáltatási tér, irodai terek nem 
különülnek el az ügyfélszolgálati tértől. Az ügyfélszolgálat az épület két szintjén zajlik, 
a földszinten és az emeleten. További funkcióknak helyet adó Díszterem, Kistárgyaló 
és a Házasságkötő terem az emeleti szinten található. 
 
A fenti hiányosságok kezelésére a következő beavatkozások történnek: 

- 2 db akadálymentes parkoló burkolatának kialakítása, vízszintes sima 
felülettel; 

- az épület akadálymentes megközelítésének kialakítása, jelenlegi hiányosságok 
pótlása; 

- közlekedő folyosó új, matt felületű, csúszásmentes burkolattal történő ellátása, 
amelyben vezetősáv kerül kialakításra; 

- keskeny, kétszárnyú folyosói ajtók megszűntetésre kerülnek; 
- ügyfélszolgálattal érintett irodák esetében ajtók cseréje 90 cm szabad 

belméretű ajtókra; 
- lift beépítése a szintek akadálymentes megközelítése érdekében; 
- közlekedőkben elhelyezésre kerülnek információs táblák, amelyeken Braille-

felirattal is kiegészülnek; 
- az egyes helyiségek funkcióját információs táblák jelzik majd, Braille-felirattal 

is kiegészítve; 
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- az okmányirodához kapcsolódóan nagyméretű kijelzőkkel és 
hangosbemondással ellátott ügyfélhívó rendszer kerül kiépítésre; 

- hallássérültek számára indukciós hurok kerül telepítésre a házasságkötő 
teremben, a díszteremben, a kistárgyalóban és a földszinti aulában. Az egyes 
irodahelyiségekben mobil indukciós hurok vehető igénybe; 

 
A fenti megoldások és azok kiegészítő elemeinek részletes leírása a műszaki 
dokumentációban található. 
 
 

 
 



 

  
 

5.2. Mutassa be a projekt tevékenységek szerinti ütemezését (kérjük tervezett beszerzéseit is megjeleníteni).  A tevékenységeket/beszerzéseket a 
projekt tényleges megkezdésétől számítva mutassa be, negyedéves bontásban 
 

A projekt tevékenységének ütemezése 
 2010 2011 2012 
Tevékenység I. 1. 

negyedév 
2. 

negyedév 
3. 

negyedév 
4. 

negyedév 
1. 

negyedév 
2. 

negyedév 
3. 

negyedév 
4. 

negyedév 
1. 

negyedév 
2. 

negyedév 
3. 

negyedév 
4. 

negyedév 
Projekt előkészítés             
Tervdokumentáció 
elkészítése      X       

Tevékenység II.             
Közbeszerzés       X      
Tevékenység III.             
Projekt menedzsment       X X X X X  
Tevékenység IV.             
Építés       X X X X X  
Tevékenység V.             
Műszaki ellenőri 
tevékenység       X X X X X  

Tevékenység VI.             
Nyilvánosság 
biztosítása       X X X X X  

Tevékenység VII.             
Rehabilitációs 
szakmérnöki 
tevékenység 

      X X X X X  

Tevékenység VIII.             
WEB oldal 
akadálymentesítése        X X    

 
 
5.3. A projekt költségvetése  
5.3.1. Elszámolható költségek és tevékenységek 
 
 

Elszamolhato_koltseg
ek_es_tevekenysegek.xls

 



 

  
 

 
5.3.2. Adatok a költségvetés tervezéséhez 
 

Az akadálymentesítéssel érintett 
épület/építmény össz. szintterülete 

1234 m2 

Az akadálymentesítés során beépítésre 
kerül-e lift? igen nem 

Fajlagos költség (eszköz+ építési költség 
összege/négyzetméter) 

21657 Ft/m2 

 
Amennyiben az akadálymentesítéssel érintett szintfelület meghaladja a 350 m2-t, a teljes utólagos akadálymentesítés 
költsége 

o lift építésével együtt maximum nettó 60.000 Ft/ m2; 

o lift építése nélkül maximum nettó 35.000 Ft/ m2; 

Amennyiben az akadálymentesítéssel érintett szintfelület nem haladja meg a 350 m2-t, a teljes utólagos akadálymentesítés 
költsége 

o lift építésével együtt maximum nettó 75.000 Ft/ m2; 

o lift építése nélkül maximum nettó 35.000 Ft/ m2; 

 
 
5.3.3 A költségek felmerülésének ütemezése 
 
 

Koltsegek_felmerules
enek_utemezese.xls  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

5.3.4. – Források (Ft, illetve %) 
 
Forrás Ft  % 
 I. saját forrás 
 I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása  6 755 694 18,379993
 I/2. partnerek hozzájárulása 
 I/3. bankhitel 
 I/4. egyéb saját forrást kiegészítő támogatás 
 II. egyéb támogatás: ... 
 III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás  30 000 000  81,620007
 Összesen  36 755 694  100%
Megjegyzés: Az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie! 
 
 
5.4. Számszerűsíthető eredmények 
Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt 
indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban a Pályázati Útmutatóban megadott mutatókat 
szerepeltesse évek szerinti bontásban, kumuláltan (amennyiben az évek szerinti bontás 
lehetséges!) 

Indikátor neve Mérték-
egység 

Bázisérték Megvalósítás 
időszaka 
(célérték)  

Fenntartási időszak 
(célérték) 

1. év 2. 
év 

3. 
év 

1. 
év 

2. 
év 

3. 
év 

4. 
év 

5. 
év 

6. 
év 

Akadálymentesített 
intézmények száma 

db  0 0 1        

A támogatásból 
akadálymentesen elérhető 
közszolgáltatások száma 

db  0 0 3        
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6. Tájékoztatási követelmények 
Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket terveznek a 
nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják biztosítani, 
hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak! 
 

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök 

Eszköz  Célérték 
(darab) 

Igen Nem 

Kötelező tevékenységek  

„C” típusú Tájékoztatási tábla  x  1 

„D” típusú Emlékeztető tábla  x  1 

Fotódokumentáció x  1 

Projektgazda honlapján (amennyiben van ilyen) 
folyamatosan utalni kell az uniós támogatásra mind 
szövegesen, mind pedig a logó elhelyezésével 

x  1 

Egyéb tevékenységek (Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy az alábbi tevékenységek 
nem kötelezőek és költségei nem elszámolhatóak!) 
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) x  2 

Televízió x  1 

Rádió  x  

Internet (banner) x  1 

Nyitórendezvény  x  

Záró-rendezvény  x  

Egyéb rendezvény, konferencia  x  

Sajtótájékoztató  x  

Sajtóközlemény  x  

Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány  x  

PR-film  x  

Önálló internetes honlap  x  
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)  x  
DM-levélkampány  x  
Telemarketing  x  
Közvélemény-kutatás  x  
Reklámtárgy  x  
Egyéb: …………………… 

(megnevezés) 

 x  
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A tevékenységek rövid szöveges bemutatása, indoklása (max. 1000 karakter) 
A nyilvánosságot a fejlesztés kezdetététől a települési hirdetési újságban, valamint a 
település és az önkormányzat honlapján biztosítjuk. A fontosabb eseményekről a 
kistérségben sugárzó Ceglédi Városi Televízió, valamint a Jász Trió TV adásában is hírt 
adunk, illetve fotódokumentációt készítünk. A támogatásról C típusú hirdető táblát helyezünk 
el az építkezés helyszínén, valamint annak befejeztével D típusú emléktábla kerül 
kihelyezésre a hivatal épületében az V. számú kommunikációs csomagnak megfelelően. 
 
 
 
 
7. Esélyegyenlőségi adatszolgáltatás 
 
Kérjük, adja meg a következő adatokat. Jelen kiírás során az első két szempontot a 
pályázóra vonatkozóan, a további négy szempontot a fejleszteni kívánt szolgáltatás(ok)ra 
vonatkozóan adja meg! (A táblázat 1. oszlopa az esélyegyenlőségi szempontokat 
tartalmazza!)  
A megadott mértékegységnek megfelelően - adja meg a jelenlegi helyzetet (2. oszlop), 
majd a 3. oszlopban a projekt befejezéskor ill. a 4. oszlopban a projekt fenntartás végéig 
várható átlagos értéket. 
 
Az adatlap kitöltési útmutató alapján kell kitölteni. A projekt zárásakor, illetve a projekt 
fenntartás végén megadott érték nem célérték, hanem becslés! 
 
 

Adatközlés alanya:  Abony Város Önkormányzata 
 

Indikátor neve Benyújtáskor 
Projekt 

befejezéskor 
Projekt fenntartás 

végén 
Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi 
létszám) (fő) 

58 
58 58 

Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő) 53 53 53 
A projekt által érintettek száma (fő) 15542 15542 15542 
Nők száma a projekt által érintett célcsoportban 
(fő) 

7977 7977 7977 

Roma emberek száma a projekt által érintett 
célcsoportban (fő) 

214 214 214 

Fogyatékos emberek száma a projekt által 
érintett célcsoportban (fő) 

947 947 947 

 
 



 

 13

8. Környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos adatszolgáltatás 
 
Kérjük, a következő adatokat a pályázó intézményre vonatkozóan adja meg! (A 
táblázat 1. oszlopa a fenntarthatósági szempontokhoz kapcsolódó fő kategóriákat, a 2. 
oszlop magukat a fenntarthatósági szempontokat tartalmazza!)  
A táblázat 3. oszlopában megadott mértékegységnek megfelelően adja meg jelenlegi 
fenntarthatósági helyzetét (4. oszlop). 
 
 

 
 
 

Adatközlés alanya: Abony Város Önkormányzata 
 

Kötelezően megadandó fenntarthatósági indikátorok 
(jogosultsági feltétel) 

Mérték-
egység 

Pályázat benyújtásakor érvényes 
érték 

a) 
Fajlagos 
vízfelhasználás 
mértéke 

teljes vízfelhasználás m3 924 

termelés egysége (t, m3, 
m2, m, üzemóra, db) v. 
szolgáltatás egysége (fő, 
eFt, óra) 

változó 

 

b) 
Fajlagos 
energiafelhasználás 
mértéke 

teljes energiafelhasználás kWh 
 

1812 

termelés egysége (t, m3, 
m2, m, üzemóra, db) v. 
szolgáltatás egysége (fő, 
eFt, óra) 

változó 
 

1 db 

c) 
Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke 
(CO2e) t 

0,04 

d1) 
Ártalmatlanításra 
kerülő hulladék 
arányának mértéke 

ártalmatlanításra kerülő 
hulladék 

t 20,16 

összes hulladék 
mennyisége t 

20,81 

d2) 
Újrahasznosított 
papírhasználat aránya 

újrahasznosított 
papírcsomag (500 lapos) 

db 260 

összes felhasznált 
papírcsomag (500 lapos) 

db 
260 

e) 
A kistérségben élők 
foglalkoztatottságának 
mértéke 

kistérségben élő saját 
foglalkoztatottak száma fő 

5 

saját foglalkoztatottak 
száma 

fő 56 

f) 

A fenntarthatósággal 
kapcsolatos 
tudásmegosztáson 
részt vett 
munkavállalók aránya 

tudásmegosztásban 
résztvevők száma 

fő 
8 

össz munkavállalói létszám fő 
56 



 

  
 

Nyilatkozatok 

  Igen/Nem
/nem 

releváns 

1.  Hozzájárulok, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben 
nyilvántartott adataimhoz – azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli 
elhelyezkedésétől függetlenül – a jogszabályban meghatározott jogosultak, 
valamint a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 122. § (3) bekezdése 
szerinti támogatások folyósítói, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások 
nyilvántartásában érintett szervek hozzáférhetnek.  

Igen 

2.  Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik 
ellenem végelszámolási, csőd- vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a 
megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás. 
Amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 
1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozom, kijelentem, hogy nem állok 
adósságrendezési eljárás alatt.  
Amennyiben csőd-, végelszámolási- felszámolási vagy adósságrendezési 
eljárás indul ellenem a projekt javaslat elbírálásáig, illetve a támogatási 
szerződés lejártáig, annak tényét azonnal bejelentem.  

Igen 

3.  Kijelentem, hogy az előző években a támogató által azonos célra 
biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásával a támogató 
okiratban, támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeim szerint az 
általam képviselt szervezet elszámolt.  

Igen 

4.  Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet ellen az Európai 
Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata 
nincs érvényben.  

Igen 

5.  Tudomásul veszem, hogy nem adható ki támogatói okirat annak a 
Pályázónak, akinek a támogatói okirat kiadásának időpontjában lejárt 
esedékességű, meg nem fizetett adótartozása, illetve adók módjára 
behajtható köztartozása az állam vagy az önkormányzat felé, ideértve az 
egészségbiztosításai és nyugdíjbiztosítási járulékot is, illetve az Európai 
Unió tradicionális saját forrásai címen fennáll.  

Igen 

6.  Tudomásul veszem, hogy támogatás esetén a nyertes pályázó neve, a 
támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program 
megvalósítási helye, valamint a nyertes pályázónak a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 5. § 
(1)-(2) bekezdése szerinti érintettsége a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM 
együttes rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozható. 

Igen 

7.  Hozzájárulok, hogy a pályázat benyújtását követően a pályázatban 
foglaltakat az arra feljogosított szervezet a helyszínen a 281/2006. (XII. 
23.) Korm. rendeletnek megfelelően ellenőrizze.  

Igen 

8.  Hozzájárulok, hogy az APEH a pályázat elbírálása során a vállalkozás 
adótartozásra vonatkozó adatát a közreműködő szervezet és a Támogató 
tudomására hozza.  

Igen 

9.  Kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a beruházás 
megvalósítását nem kezdtem meg.  

Igen 

10.  Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és 
dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.  

Igen 

11.  Kijelentem, hogy adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy 
egyidejűleg nem nyújtottam be.  
(Amennyiben a pályázó nemleges nyilatkozatot tesz, a pályázata nem kerül 
elutasításra, további információk bekérése szükséges.) 

Igen 
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12.  Kijelentem, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. 
§-ban megfogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményeinek megfelelek, valamint az Áht 15.§ (11) bekezdés szerint 
vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet adatait rendelkezésre bocsátom.  

Igen 

13.  Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban előírt biztosítékokat támogatás 
esetén az első kifizetésig rendelkezésre bocsátom.  
A felajánlani kívánt biztosíték: 

 jelzálogjog ingatlanra  
 jelzálogjog ingóságra, 
 bankgarancia, 
 biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást 

tartalmazó kötelezvény, 
 garanciaszervezet által vállalt kezesség, 
 garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, 
 óvadék, 
 egyházi intézmény részére az intézményt fenntartó egyház, vagy 

annak szervezeti egysége által biztosított készfizető 
kezességvállalás. 

 
A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57-59. §-a szerinti biztosítékok 
nyújtására nem vagyok kötelezett. 
(Konzorciumok esetén amennyiben valamely tag biztosítéknyújtásra 
kötelezett, akkor meg kell jelölni a felajánlani kívánt biztosítékot.) 

 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
 
 
 
Igen 

14.  Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyert támogatás esetén a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeim nem, vagy nem szerződésszerű 
teljesítése, illetve a szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás – 
a Ptk. szerinti kamat mértékével növelt – összegének megfizetésére 
irányuló követelés érvényesítése bármelyik biztosíték beváltása (a 
biztosítékként elfogadott bankgarancia és azonnali beszedési megbízás 
stb.) alapján történjen. 

Igen 

15.  Vállalom, hogy eleget teszek a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 121. § 
(1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségemnek. 

Igen 

16.  Kijelentem, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeim nem, 
vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve a szerződéstől való elállás 
esetén, továbbá a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 127. § (1)-(3) 
bekezdése szerinti esetekben a támogatást a rendeletben foglaltak szerint 
visszafizetem. 

Igen 

17.  Kijelentem, hogy nem áll fenn harmadik személy irányában olyan 
kötelezettség, amely a támogatással létrejött projekt céljának 
megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a biztosítékadást korlátozza 

Igen 

18.  Kijelentem, hogy a Pályázati Felhívás és Útmutatót megismertem, az 
abban foglalt feltételeket, kikötéseket és korlátozásokat magamra nézve 
kötelezőnek ismerem el. Kijelentem, hogy a támogatást kizárólag a 
pályázati célnak megfelelően használom fel, a támogatott beruházással 
létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat, a kiírásban meghatározott 
kötelező fenntartási időszak végéig a pályázatban vállalt szakmai 
tartalommal változatlanul fenntartom és üzemeltetését biztosítom.  

Igen 

19.  Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Támogató és a Közreműködő 
Szervezet nyilvántartsa és kezelje. 

Igen 

20.  Nyilatkozom, hogy a projekthez szükséges önerő rendelkezésre áll, és a 
szükséges dokumentumokat (azok eredeti példányát vagy közjegyző által 
hitelesített másolatát) a Támogatási Szerződés megkötése előtt 
benyújtom. 

Igen 
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21.  Nyilatkozom, hogy a projekthez 
tervezett banki hitel, mint önrész  

támogatott hitel, melynek 
támogatástartalma:  

Nem 
releváns 
 

nem támogatott hitel Nem 
releváns 

22.  Kijelentem, hogy fejlesztési adókedvezményben (A megfelelő szövegrészt 
húzza alá!) 
- nem részesültem. 
- részesültem, de a jelen projekt nem került bejelentésre. 
- részesültem a jelen projekttel. 

 

23.  Vállalom, hogy az esetleges egyéb támogatás elmaradása esetén 
(amennyiben az adott pályázati kiírás lehetővé teszi egyéb támogatás 
igénybevételét) a hiányzó pénzösszeget saját forrásból biztosítom. 

Igen 

24.A* A Pályázó nem alanya az áfának. Az elszámolásnál az áfával növelt 
(bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (A -G-ig kiválasztós) 

 

24.B* A Pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. 
törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az áfával csökkentett (nettó) 
összeg kerül figyelembevételre. 

 

24.C* A Pályázó alanya az áfának, de a pályázatban megjelölt, támogatásból 
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire 
vonatkozóan áfa levonási jog nem illeti meg. 
Az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 

Igen 

24.D* A Pályázó alanya az áfának, a pályázatban megjelölt, támogatásból 
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeihez 
kapcsolódó áfára vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. 
Az elszámolásnál az áfa nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. 

 

24.E* A Pályázó alanya az áfának, a pályázatban megjelölt, támogatásból 
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire 
vonatkozóan tételes elkülönítéssel állapítja meg a levonható és a le nem 
vonható áfa összegét. 
A pályázatban elkülönítetten fel kell tüntetni azoknak a tevékenységeknek 
a költségeit, melyekre adólevonási jog érvényesíthető – az elszámolásnál 
ezek áfa nélküli (nettó) összegben kerülnek figyelembe vételre –, és 
azoknak a tevékenységeknek a költségeit, melyekre adólevonási jog nem 
érvényesíthető – az elszámolásnál ezek áfával növelt (bruttó) összegben 
kerülnek figyelembe vételre. 

 

24.F* A Pályázó alanya az áfának, a pályázatban megjelölt, támogatásból 
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire 
vonatkozóan arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható 
áfa összegét. 
Az elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelni kell. A költségek 
ebben az esetben az arányosítással korrigált értékben vehetők figyelembe. 

 

24.G* A Pályázó konzorciumban pályázik ÉS a konzorcium tagjai különböző 
besorolás alá esnek az előbbi A-F pontok szerint. 

 

25. .
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet rendelkezik a 
tevékenysége folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel. 
 

Igen 

26.  Kijelentem, hogy a pályázat keretén belül beszerezni kívánt technológiai 
korszerűsítést eredményező eszközök megfelelnek a vonatkozó európai 
irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeletek 
követelményeinek. 

Igen 

27.  Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet tevékenysége a hatályos 
környezetvédelmi előírásoknak megfelel. 

Igen 
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28.  Tudomásul veszem, hogy amennyiben támogatott tevékenység beruházás, 
a beruházással létrehozott vagyon - amennyiben az a kedvezményezett 
tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerül - a költségvetésből nyújtott 
támogatás igénybevételére vonatkozó jogszabályban, a támogatói 
okiratban vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig csak a 
támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a 
szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával 
idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető 
meg. A támogató a jóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy a 
kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a beruházással 
létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a 
kedvezményezett helyébe - részleges elidegenítés esetén a 
kedvezményezett mellé -, bérbe vagy más módon történő használatba 
adás esetén - e jogviszony fennállásának idejére - a kedvezményezett 
mellé a támogatási szerződésbe lépjen be, vagy a kötelezettségek 
átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen. A támogató előzetes 
jóváhagyásával a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása 
nélkül is lehetséges az idő előtt elhasználódott vagy elavult vagyontárgyak 
pótlással együtt járó teljes vagy részleges elidegenítése vagy selejtezése.  

Igen 

29.  Vállalom, hogy a Pályázati Útmutatóban és a Projekt adatlapon szereplő 
indikátor értékeket, mint a jövőre vonatkozó kötelezettségvállalás 
követelményeit teljesítem. 

Igen 

30.  Tudomásul veszem, hogy a projekt fenntartási időszakában a pályázat 
kiírói felé monitoring adatszolgáltatási kötelezettségem áll fenn. 

Igen 

31.  Kijelentem, hogy a pályázathoz az Általános Feltételek című dokumentum 
C2.2 pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő árajánlat került 
benyújtásra.   

Igen 

32.  Tudomásul veszem, hogy legfeljebb 5 évre kizárható az általam képviselt 
szervezet az adott célelőirányzat támogatási rendszeréből a 292/2009. 
(XII.19.) Korm. rendelet 120. § (2.) bekezdésében részletezett ok/okok 
bekövetkezése esetén. 

Igen 

33.  Vállalom, hogy a pályázati útmutatóban szereplő, a befogadás minimum 
feltételeit képező (releváns) esélyegyenlőségi és fenntarthatósági 
elvárásoknak eleget teszek. 

Igen  

 Kizárólag természetes személy vagy államháztartáson kívüli 
szervezet pályázó esetén kötelező kitölteni. 

 

34.  Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) 
bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok személyemmel, illetve a 
pályázóként megjelölt szervezettel szemben nem állnak fenn.  
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti törvényhely szerinti 
összeférhetetlenség a pályázat benyújtását követően merül fel, vagy a 
törvény bármely rendelkezését megsértem, a pályázatot a pályázati 
eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet.  
Kijelentem továbbá, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem 
Knyt. rendelkezéseinek az érintettséggel kapcsolatban, illetve az 
összeférhetetlenség megszüntetése érdekében. 

Igen/Nem 
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35.  Kijelentem, hogy Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség 
személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben nem 
áll fenn.  
Kijelentem, hogy amennyiben a Knyt. 8. § (1) bekezdés valamely pontja 
szerinti érintettség a pályázat benyújtását követően személyemmel, illetve 
a pályázóként megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, annak 
jogszabály által kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon történő 
közzétételét 8 munkanapon belül kezdeményezem a pályázatot befogadó 
szervnél, az érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével a 
jelen pályázati felhívás mellékletét képező közzétételi kérelem alapján. 

Igen/Nem 

36.  Kijelentem, hogy a Knyt. 8. § (1) szerinti érintettség személyemmel, 
illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, ezért kérem e 
körülménynek jogszabály által kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon 
történő közzétételét. (Közzétételi kérelem kitöltése kötelező.) 

Igen/Nem 

Kiírás-specifikus nyilatkozatok 
37. 3Kijelentem, hogy a jelen pályázat során akadálymentesítendő 

épület(ek)re/épületrész(ek)re infrastrukturális fejlesztés keretében 
akadálymentesítési célból az I. Nemzeti Fejlesztési Terv, valamint az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv pályázati forrásaiból támogatást nem 
nyertem. 

Igen 

38. 4Kijelentem, hogy a létesítmény/eszköz 
kialakításához és működéséhez  

 szükséges jogerős hatósági 
engedélyekkel rendelkezem. 

Nem 

 nincs szükség jogerős 
hatósági engedélyre. 

Nem 

 szükséges hatósági 
engedélyekkel a támogatói 
okirat hatályba lépéséig 
rendelkezni fogok. 

Igen 

39. 4 Kijelentem, hogy a pályázati felhívás és útmutatóban, a pályázati 
adatlapban és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat 
megismertem. A pályázat benyújtásával egyidejűleg a támogatás 
megítélése esetére kötelezettséget vállalok az abban foglaltak betartására, 
és a pályázat végrehajtására.  
Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény 211.§ (1) bekezdése alapján szerződéskötési 
ajánlatnak minősül. 

Igen 

 
 
 
Kelt: Abony, 2011.05.31. 
 
  
 
 
 
 

Cégszerű aláírás 


