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a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  szerinti 

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

 

 Pályázó neve: 

 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 

Cégjegyzékszáma: 

Adószáma: 

Képviselőjének neve: 

 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 

Képviselőjének neve: 

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

 

 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből 

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 

 

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség  

  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 

          

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 

  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 

 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:  

 

 

 

 

 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

 

 

 

 

 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

 

Kelt: .....................................................  

 
 

                                                                                                                                                               Aláírás/Cégszerű aláírás 

                                                 
1
 A nyilatkozatot kizárólag államháztartáson kívüli természetes személyeknek, jogi személyeknek és jogi 

személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezeteknek kell kitölteni.   



A 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)… 

 

6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 

 
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 

b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló 

jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető 

tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi 

jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti 

egysége, valamint az egyházi jogi személy 

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn 

Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai 

parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették. 

 

 

8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
 

8. § (1) Ha a pályázó 

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban áll, 

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) 

pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, 

tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 

 
A fentiekhez tartozóan tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a pályázatok bírálatában  

döntés-előkészítőként részt vesz: 

 Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző 

 Németh Ildikó, közművelődési referens 

 

döntéshozók, a Képviselő-testület tagjai és a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági 

Bizottság tagjai: 

 

Képviselő-testületi tagok: 

 Dr. Sütő László, polgármester 

 Kis-Dörnyei László, alpolgármester 

 Fekete Lajos 

 Dr. Horváth László 

 Hosszú András 

 Kesztyüs Attila 

 Kissné Molnár Ágnes 

 Kőrösi András 

 Dr. Mészáros Géza 

 Mozsárné Kutor Veronika 

 Varga Zoltán 

 

Bizottsági tagok: 

 Mozsárné Kutor Veronika 

 Dr. Mészáros Géza 

 Fekete Lajos 

 Hosszú András 

 Kesztyüs Attila 

 Kissné Molnár Ágnes 

 Bőszné Kiss Katalin 

 Erős Ernő 

 Illésné Bene Judit 

 Molnár Péter 

 Molnár Zsolt 

 


