
Kérelem digitális hitelesítési adatai
Az MVH-hoz történt elektronikus benyújtásról

Kérelem iratazonosítója:
8546291889

MVH hiteles digitális aláírásának ideje:
2013.06.17. 10:57:32

A beadott kérelem SHA256 lenyomata hexadecimális formában:
873F53354565C41B02D368E35F0CAD0D72FF597BE9F8D1E3AEBD5FFDBC93FAE3

A hiteles digitális aláírás SHA256 lenyomata hexadecimális formában:
114BF91CFC9D79CD9521D601587F46893657C24545135A2944FB181F01C9F62B

A kérelem ügyfélkapun keresztüli benyújtásának KR által hitelesített időpontja:
2013-06-17 10:57

A kérelem ügyfélkapun keresztüli benyújtásának KR érkeztetési száma:
508090780201306171057439976

A kérelmező ügyfél-azonosító száma:
1005434589

A kérelmező neve:
Bakonyszombathely Község Önkormányzata

A kérelmező címe:
2884 Bakonyszombathely Kossuthlajos utca 31.
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1 Módosított kérelem adatai
Kérelem digitális hitelesítési adatai szerint.

2 Azonosítási információ
Ügyfél azonosító szám: 1005434589

3 Ügyfél adatai
Előtag: Név: Bakonyszombathely Község 
Cégforma: Önkormányzata

4 Meghatalmazott
Ügyfél azonosító szám: 1005402025
Előtag: Név: Petricsek József
Cégforma:

5 Kapcsolattartási információ
Név: Pintér Lajos
Telefonszám: 208244880 Fax-szám: 34359122
E-mail cím: bszhely@t-online.hu

6 Projekt megnevezése
Projekt megnevezése: Bakonyszombathelyi Tűzoltóház és civil közösségi tér megvalósítása
Illetékes HACS: Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület
HBB támogató nyilatkozat azonosítója: 31462013
Pályázattal érintett intézkedés: Életminőség javítása
Pályázat célja: Közösségi célú
Pályázat irányultsága: Szolgáltatásfejlesztés

7 De minimis nyilatkozat
Jelen kérelem benyújtását megelőző két pénzügyi évben, valamint a folyamatban lévő pénzügyi évben részemre megítéltek a 1998/2006/EK rendelet
hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatást: Nem
Igen válasz esetén, a megítélt támogatások összege: ,-EUR / ,-Ft

8 Igénylésre vonatkozó adatok
A tervezett kiadások vonatkozásában ÁFA visszaigénylésre - Jogosult vagyok: Nem
Költségvetési szervként pályázok: Nem
Igényelt egyéb elszámolható nettó kiadás: 1 346 200 ,-Ft
Ügyfél által számított, igényelt támogatás
összege:

13 197 738 ,-Ft

(Megj: Az elszámolni kívánt kiadás teljes összege egyenlő, a betétlapokon feltüntetett kiadások és az itt feltüntetett egyéb kiadás összegével. A támogatás
kiszámításához az elszámolni kívánt kiadásokat meg kell szorozni a hozzájuk tartozó intenzítással.. ÁFA elszámolására jogosult ügyfél esetében a támogatás
összegét bruttó módon kell megadni!)

9 Statisztikai célokat szolgáló információk
Ügyfél minősítési kódja: 6 (1 - Belföldi természetes személy; 2 - Mikrovállalkozás; 3 - Kisvállalkozás; 4 - Középvállalkozás; 5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás; 6 -
Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül)

10 Ügyfélre vonatkozó információk és nyilatkozatok
(útmutató szerint)
Gazdasági szereplőként be nem jegyzett természetes személyként kérelmezek: Nem
Önálló tevékenységet végző magánszemélyként vagy falusi szálláshelyet üzemeltető természetes személyként kérelmezek:
Nem
A vállalkozás/szervezet: Működő
A vállalkozás/szervezet Leader HACS területén lévő székhelyének/telephelyének/fióktelepének cégbírósághoz történő bejelentési időpontja: 1989.03.03
Mezőgazdasági árbevétel aránya: 0 %
A pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámolóban szereplő adatok (ezer forintban):
Év: 2012 Saját tőke: 250 ,-eFt Jegyzett tőke: 0 ,-eFt
A pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámolót megelőző beszámolóban szereplő adatok (ezer forintban):
Év: 2011 Saját tőke: 350 ,-eFt Jegyzett tőke: 0 ,-eFt
Alkalmazotti átlaglétszám (utóbbi 12 havi): 0 fő

Ebből, hátrányos helyzetű: 0 fő
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Vállalt teljes alkalmazotti átlaglétszám a fejlesztést követően: 0 fő
Ebből, hátrányos helyzetű: 0 fő

(Megj: A fenti létszámba az önfoglalkoztatás beleértendő)

11 Fejlesztésre vonatkozó információk
Rendezvény esetén a támogatással érintett események száma: 1 db
Képzés esetén a képzési napok száma: nap
Képzés esetén a napi képzési órák száma: óra/nap
Képzés esetén a résztvevők napi tervezett létszáma: fő/nap
Képzés esetén a tervezett részvételi díj mindösszesen: Ft

12 A támogatási jogosultság megállapításához kötődő további adatok, információk
A civil szervezetként, szakképzettséggel rendelkező személyi állományú egyesület látja el a közösségi (Falunap, Advent, március 15., stb.), sok
esetben a kistérségi rendezvények tűzbiztonsági szakfelügyeletét és, ha szükséges a segítségnyújtást. Legutóbb az árvízvédelemhez hívták őket. Az
egyesület új tűzoltóautót kapott az elhelyezés szabadtéren történik. Nincs megfelelő szociális blokk, ha ügyeletet kell tartani.

13 A fejlesztés előtti állapot/helyzet rövid tényszerű leírása
Bakonyszombathelyen a Bakonyszombathelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület leromlott állagú székháza a megnövekedett felszereléseknek, az újonnan
beszerzett tűzoltógép-kocsinak nem elégséges, nem felel meg a közösségi alkalmak funkcióinak sem. A gépkocsik a szabadban parkolnak, így
állaguk folyamatosan romlik. Az Önkormányzat megvásárolt az Egyesület és a helyi polgárőrség számára egy megfelelő telekingatlant a
faluközpontban. Az ingatlanon lévő épület bővítésével betölthetőek lesznek fenti funkciók. 

14 A tervezett fejlesztés rövid, tényszerű szöveges összefoglalása 
Kérjük, leírásban hivatkozzon a 17-18. pontban megadott megvalósítási helyekre, létesítményekre és adja meg a főbb mennyiségeket is)
Az önkormányzat meglévő épületének bővítésével kívánjuk megoldani a "Tűzoltóház" kialakítását, oly módon, hogy az új épületrészt az utca felé
építjük hozzá. A toldás révén a két funkcionális egység egy egészet képez majd. A tervezett tömeg "L" alaprajzi formát kap, melyet a meglévő "L"
alakzattal összeforgatunk, így "U" alakú beépítés alakul ki, mely az oldalkert irányába nyílik meg. Az épület I. fejlesztési ütemében az utca felőli
szárnyban kap helyet a kétállásos garázs 2x39,9m2, a tartózkodó (26,52m2), vizes blokk (11,6m2), teakonyha (3,6m2), közlekedő (7,36m2). A
tartózkodó 6kW-os Wamsler Kamino fatüzelésű berendezéssel, az öltöző és vizesblokk villamos fűtőpaneleket kap. A II. ütemben, ha forrásaink
engedik, kiépül a tűzoltóautók felszereléssel való feltöltéséhez szükséges felvonulási tér és az épület elé helyezett pergola. 
A falu arculatának megfelelő vakolt architektúrát, helyenként üvegtégla betétekkel, ragasztott téglaburkolati rátétekkel, párkányokkal törjük meg. A
tető hornyolt cserépfedéssel készül. A hőszigetelt nyílászárók szabványos műanyagból készülnek.
A régi épület kisebb átalakítással alkalmas lesz a polgárőrségünk elhelyezésére is. A két épület összekapcsolása dilatáció közbeiktatásával történik

15 A fejlesztés hatására elérendő eredmények, vállalások rövid, tényszerű szöveges összefoglalása
Az új és kibővített tűzoltó állomással megoldható a felszerelések előírásszerű tárolása, áttekinthető készenlétben tartása, a polgárőrség elhelyezése.
Lehetőség lesz a 48 fős állomány szakmai továbbképzések kulturált körülmények közti megtartására, mely az állomány szakmai, személyi
ütőképességét emeli és vonzóbbá teszi a fiatalok számára is, hogy önkéntes tűzoltónak, illetve polgárőrnek jelentkezzenek,

16 Megvalósítási helyekre vonatkozó adatok

Megvalósítási hely sorszáma: M 01
Település Helyrajzi szám Blokkazonosító

Bakonyszombathely 596
Közterület neve: Kossuth Lajos
Közterület típusa: utca Házszám: 10
A fejlesztés megvalósulásának helye: Belterület

17 Létesítményekre/tevékenységekre vonatkozó információk
(A létesítmény adott megvalósítási helyen belül elkülönülő önálló fejlesztési egységet jelent, pl egy épület,egy út stb.)
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Megvalósítási hely sorszáma: M 01 Létesítmény sorszáma: L 01 ( a hivatkozási azonosító a M és L száma együtt, pl. 0101)
Fejlesztéssel érintett tevékenység NACE Rev2 kódja -1 8425
Fejlesztéssel érintett tevékenység NACE Rev2 kódja -2
Fejlesztéssel érintett tevékenység NACE Rev2 kódja -3
Létesítmény/tevékenység megnevezése: Tűzoltóház
Az adott létesítményhez/tevékenységhez kötődő adatok, információk:
A település és a szoros kistérség tűzoltási tevékenységében segédkező önkéntes tűzoltók épülete leromlott. A tűzoltó gépkocsi a szabadban áll,
kitéve az időjárás viszontagságainak. A polgárőrséggel közösen használt közös helyiségek ügyelet idején zsúfoltak. A fejlesztéssel (hozzáépítés) a
kulturált elhelyezés megoldódik, 
A civil szervezetként, szakképzettséggel rendelkező személyi állományú egyesület látja el a közösségi (Falunap, Advent, március 15., stb.), sok
esetben a kistérségi rendezvények tűzbiztonsági szakfelügyeletét és, ha szükséges a segítségnyújtást. Legutóbb az árvízvédelemhez hívták őket. Az
egyesület új tűzoltóautót kapott az elhelyezés szabadtéren történik. Nincs megfelelő szociális blokk, ha ügyeletet kell tartani.

18 Gépadatok

Hivatkozási azonosító: H Gépazonosító: -
Gép darabszáma:
Tervezett beszerzési ár/darab (Ft):
Gép tárolásának helye

Település:
Utca, hsz/hrsz:

A gép üzembehelyezésének tervezett időpontja:

19 Építés

Építés sorszáma: 01 Hivatkozási azonosító: H 0101 Építés jellege (1-Új; 2-Felújítás): 1
Építés rövid leírása:
Az önkormányzat meglévő épületének bővítésével kívánjuk megoldani a "Tűzoltóház" kialakítását, oly módon, hogy az új épületrészt az utca felé
építjük hozzá. A toldás révén a két funkcionális egység egy egészet képez majd. A tervezett tömeg "L" alaprajzi formát kap, melyet a meglévő "L"
alakzattal összeforgatunk, így "U" alakú beépítés alakul ki, mely az oldalkert irányába nyílik meg. Az épület I. fejlesztési ütemében az utca felőli
szárnyban kap helyet a kétállásos garázs 2x39,9m2, a tartózkodó (26,52m2), vizes blokk (11,6m2), teakonyha (3,6m2), közlekedő (7,36m2). A
tartózkodó 6kW-os Wamsler Kamino fatüzelésű berendezéssel, az öltöző és vizesblokk villamos fűtőpaneleket kap. A II. ütemben, ha forrásaink
engedik, kiépül a tűzoltóautók felszereléssel való feltöltéséhez szükséges felvonulási tér és az épület elé helyezett pergola. 

20 Munkanem adatok
A kód és a megnevezés az építési tételek alapján automatikusan töltődik.

Munkanem kódja Építés sorszáma Munkanem megnevezése Munkanemre a
tervezett beruházási

költség (Ft)
15 01 Zsaluzás és állványozás 84 885
21 01 Irtás, föld- és sziklamunka 332 896
23 01 Síkalapozás 607 404
31 01 Helyszíni beton és vasbeton munkák 1 029 606
32 01 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése 1 322 378
33 01 Falazás és egyéb kőműves munkák 2 416 889
35 01 Ácsmunka 1 739 020
37 01 Kémény-, füstgázrendszerek építése 154 952
41 01 Tetőfedés 1 269 891
48 01 Szigetelés 216 519

21 Építési tételadatok
Sorszám Építés

sorszáma
Tétel MVH azonosítója Tétel mennyisége Mennyiségi egység ÉNGY-ből

mértékegység
1 01 21-002-0014461 102 m3 m3
2 01 21-003-0014884 28 m3 m3
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Sorszám Építés
sorszáma

Tétel MVH azonosítója Tétel mennyisége Mennyiségi egység ÉNGY-ből
mértékegység

3 01 21-004-0015680 185 m2 m2
4 01 21-008-0016246 37 m3 m3
5 01 21-008-0016263 185 m2 m2
6 01 23-003-0024311 28 m3 m3
7 01 33-001-0089011 12,44 m2 m2
8 01 33-001-0089076 185,4 m2 m2
9 01 33-001-2614904 33,8 m2 m2
10 01 33-001-0087696 2,1 m3 m3
11 01 32-002-0071351 11 db db
12 01 32-002-0071375 6 db db
13 01 32-002-0071380 2 db db
14 01 37-002-0131445 7 m m
15 01 33-001-0090433 42 m2 m2
16 01 33-005-2053056 6 m m
17 01 32-002-0071954 4 db db
18 01 32-002-0071283 12 db db
19 01 32-002-0071310 4 db db
20 01 15-002-0010873 5 m2 m2
21 01 31-021-0045340 1,7 m3 m3
22 01 15-004-0011833 8 m2 m2
23 01 31-001-0035063 1,2 t t
24 01 31-001-1236891 0,1 t t
25 01 31-021-0049226 18 m3 m3
26 01 15-004-0011942 11,8 m2 m2
27 01 32-003-0082886 13 db db
28 01 32-003-0082891 13 db db
29 01 32-003-0082913 42 db db
30 01 32-004-0083045 153 m2 m2
31 01 48-007-0576296 20 m2 m2
32 01 48-007-0576311 2,5 m3 m2
33 01 48-007-0555525 38 m2 m2
34 01 31-041-0065564 1,2 m2 m2
35 01 35-001-0108354 249 m2 m2
36 01 35-002-1673852 249 m2 m2
37 01 35-003-0108694 249 m2 m2
38 01 35-003-0108830 355 m m
39 01 41-003-0200602 249 m2 m2
40 01 41-003-2618161 51 m m

22 ÉNGY-ben nem szereplő építési tételadatok
Figyelem! Csak az Építési Normagyűjteményben nem szereplő tételek sorolhatóak fel!

Sorszám:
Építés sorszám:
Munka megnevezése:
Mennyiség: Mértékegység:
Munkanem:
Elfogadott árajánlat - kiállító adószáma:
Elfogadott árajánlat - tétel nettó értéke (Ft):
Visszautasított árajánlat - kiállító adószáma:
Visszautasított árajánlat - tétel nettó értéke (Ft):
Árajánlat elfogadásának indoklása:

23 Árajánlatos tételadatok
Figyelem! Csak referencia árral nem rendelkező tételek sorolhatóak fel!
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Sorszám: 1 Hivatkozási azonosító: H 0101
Árajánlatos tétel megnevezése: A5-ös kétoldalas szórólap tervezés
Mennyiség: 1 Mértékegység: db
Elfogadott árajánlat - kiállító adószáma: 65115002-1-31
Elfogadott árajánlat - tétel nettó értéke (Ft): 220 000
Visszautasított árajánlat - kiállító adószáma: 12956623-2-11
Visszautasított árajánlat - tétel nettó értéke (Ft): 220 000
Árajánlat elfogadásának indoklása: Kedvezőbb ajánlati ár. Kistérségi az elfogadott ajánlat.

24 Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet - a támogatási kérelem szerinti művelet
vonatkozásában - a 2003. évi CXXIX. tv. vagy a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) rendelkezései alapján
közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett.

Nem

Nyilatkozom, hogy a támogatási határozat szerinti művelet vonatkozásában a Kbt. rendelkezései
alapján nem vagyok közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett, de önkéntesen közbeszerzési
eljárást folytattam le.

Nem

Amennyiben a támogatási kérelem szerinti művelet vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására vagyok kötelezett vagy önkéntes
közbeszerzési eljárást folytatok le, kijelentem, hogy a művelet megvalósítása során a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok alapján járok el.

25 Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján
velem/általam képviselt szervezettel szemben érintettség, összeférhetetlenség fennáll:

Nem

Érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása

Nyilvántartásba vételi okirat száma

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése

26 Közzétételi kérelem
Amennyiben közzétételi kérelem benyújtására kötelezett, töltse ki a Közleményben található formanyomtatványt és csatolja a kérelemhez.

27 Csatolt dokumentumok

Fájl név Dokumentum rövid leírása Feltöltés ideje

Tűzoltóház Leader 2013  adlap1.pdf PA1 2013-06-17 09:38:39.0
Tűzoltóház Leader 2013  adlap2.pdf PA2 2013-06-17 09:39:02.0
Tűzoltóház Leader 2013  adlap3.pdf PA3 2013-06-17 09:39:18.0
Tűzoltóház Leader 2013  egym. 1.pdf EM1 2013-06-17 09:39:45.0
Tűzoltóház Leader 2013  egym. 2.pdf EM2 2013-06-17 09:40:01.0
Tűzoltóház Leader 2013  VE nyil.pdf Nyilatkozat együttműk 2013-06-17 09:40:37.0
HBB 314.2013.1.jpg HBB1 2013-06-17 09:41:03.0
HBB 314.2013.2.jpg HBB2 2013-06-17 09:41:15.0
HBB 314.2013.3.jpg HBB3 2013-06-17 09:41:27.0
Tűzoltóház Leader 2013  fennt 1.pdf Fenntarthatóság1 2013-06-17 09:41:51.0
Tűzoltóház Leader 2013  fennt 2.pdf Fenntarthatóság2 2013-06-17 09:42:09.0
Tűzoltóház Leader 2013  fennt 3.pdf Fenntarthatóság3 2013-06-17 09:42:23.0
3.0 Címlap eng terv.pdf Terv címlap 2013-06-17 09:42:48.0
3.1 Átnézeti.pdf Átnézeti térkép 2013-06-17 09:43:06.0
3.2 Felmérés ihelyszínrajz.pdf Felmérés 2013-06-17 09:43:18.0
3.3 Felmérési alaprajzmetszet.pdf felmérési alaprajz 2013-06-17 09:43:48.0
3.4 Felmérésihomlokzatok.pdf Felmérés homlokzat 2013-06-17 09:44:24.0
3.5 Tervezetthelyszín.pdf Tervezett helyszín 2013-06-17 09:44:39.0
3.6 Tervezettalaprajzmetszet.pdf Tervezett metszet 2013-06-17 09:44:55.0
3.8 Tervezett beépítési idomterv.pdf Tervezett idomterv 2013-06-17 09:45:13.0
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Fájl név Dokumentum rövid leírása Feltöltés ideje

3.9 Műszakileírás.pdf Műszaki leírás 2013-06-17 09:45:32.0
3.10 Fotódokumentáció.pdf Fotók 2013-06-17 09:45:44.0
3.11 bszTűzoltóház ktsgvetés.pdf Költségvetés 2013-06-17 09:46:00.0
4.0 Tűzoltóház Leader 2013  tullap.pdf Tulajdoni lap 2013-06-17 09:46:58.0
4.1 Tűzoltóház Leader 2013  térkép.pdf Térkép 2013-06-17 09:47:14.0
5. 0 Tul.hozzájárulás Tűzoltóház Leader
2013.pdf

Tulhozzájárulás 2013-06-17 09:47:37.0

6.1 EM Tűzoltóház Leader 2013  egym.
1.pdf

EM1 2013-06-17 09:47:55.0

6.2 EM Tűzoltóház Leader 2013  egym.
2.pdf

EM2 2013-06-17 09:48:06.0

7. Tűzoltóház Leader 2013  Kt hat.pdf KT határozat 2013-06-17 09:48:26.0
8. Tűzoltóház Leader 2013  VE nyil.pdf VE együttműködési nyil 2013-06-17 09:48:50.0
11. Árajánlat Marketing Tűzoltó Szép.jpg Ajánkat MARK Szép 2013-06-17 09:50:54.0
12. Árajánlat marketing Tűzoltó Media.pdf Ajánlat Mark. Media 2013-06-17 09:51:13.0
Önkéntes-Tűzoltó-BSZHELY-Kossut_.pdf Ép.eljárás megindítása 2013-06-17 10:00:37.0
BefogadásTűzoltóház Leader 2013 
épeng.pdf

Befogadás 2013-06-17 10:02:15.0

Tűzoltóház Leader 2013  KK 1.pdf Közzétételi kérelem1 2013-06-17 10:50:02.0
Tűzoltóház Leader 2013  KK 2.pdf Közzétételi kérelem2 2013-06-17 10:50:21.0
Tűzoltóház Leader 2013  KK 3.pdf Közzétételi kérelem3 2013-06-17 10:50:38.0
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28 Nyilatkozatok
.1 Kijelentem, hogy

a) a támogatási kérelemben szolgáltatott adatok megfelelnek a valóságnak;
b) a jelen kérelemben igényelt támogatás(ok)ra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések - különösen a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
és a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet - által előírt valamennyi feltételt, valamint az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályokat
megismertem, és az azokban foglalt feltételeket betartom;
c) vállalom a b) pontban meghatározott feltételekből eredő kötelezettségek teljesítését, így különösen, hogy a támogatással összefüggő
ellenőrzés során kért dokumentumokat, igazoló iratokat beszerzem, átadom, és a gazdaság megtekintését biztosítom;
d) megfelelek, valamint a megvalósítandó beruházás megfelel a támogatás igénybevételének feltételeit meghatározó jogszabályok
előírásainak;
e) a támogatást rendeltetésének megfelelően használom fel, jogosulatlan részvétel esetén a jogosulatlanul kifizetett összeget visszafizetem, és
vállalom az egyéb jogkövetkezményeket;
f) nem állok gazdálkodási tevékenységemmel összefüggő végrehajtási eljárás alatt;
g) szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtásakor az általam képviselt szervezet nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás,
adósságrendezés alatt.

.2 Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy megfelelek az államháztartásról szóló törvény szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek.

.3 Tudomásul veszem, hogy
a) az MVH-val a kapcsolattartás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH eljárási törvény) 28. § (1) bekezdése szerinti Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatok alapján történik;
b) az adatok megváltozása esetében az MVH eljárási törvény 29. § (1) bekezdése alapján a változást köteles vagyok az MVH illetékes megyei
kirendeltségén tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó - az MVH eljárási
törvény 29. § (5) bekezdésében, valamint 30/A. §-ában foglalt - jogkövetkezmények engem terhelnek;
c) a jogosulatlan részvételhez kapcsolódó és az egyéb fizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet az
állami adóhatóság hajt be;
d) amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, az MVH eljárási törvény 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági
és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számlámat vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat
csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem az MVH eljárási törvény alapján érdemi
vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

.4 Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy
a) az általam közölt adatokat az MVH továbbítsa az Irányító Hatóság részére, azzal a céllal, hogy azokat az intézkedéshez kapcsolódó
monitoring tevékenységében, valamint annak végrehajtásáról szóló éves jelentéseiben felhasználja;
b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 72. § (2) bekezdés c)
pontja alapján a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója,
folyósítója, az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal,
az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek,
valamint az Ámr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek;
c) a lakóhelyem vagy tartózkodási helyem igazolása céljából az MVH a lakcímet igazoló hatósági igazolványom másolatát és az annak tartalmát
képező személyes adataimat kezelje, és ahhoz, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv
megkeresése helyett a lakcímet igazoló hatósági igazolványom alapján kerüljön megállapításra a támogatásra való jogosultságom fennállása.


