IV. számú melléklet
Pályázói nyilatkozatok
1) Nyilatkozom, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes
körűek, valódiak, hitelesek.
2) Mint pályázatot benyújtó magánszemély, jelen nyilatkozat elfogadásával kifejezetten
hozzájárulok ahhoz, hogy
•

a Nemzeti Tehetség Központ a személyes adataimat a bírálathoz szükséges mértékben a
bírálatban részt vevők számára átadja, illetve kezelje, mind a döntési folyamatban, mind
később az Ösztöndíjprogram megvalósítása során;

•

a Nemzeti Tehetség Központ velem – ellenkező írásbeli jelzésemig – szakmai kapcsolatban
maradjon a jövőben;

•

a Nemzeti Tehetség Központ az ösztöndíj-jogosultság ellenőrzése céljából az ehhez
szükséges személyes adataimat az ehhez szükséges mértékben az ellenőrzésre felkért
harmadik személyek részére átadja;

•

az Ösztöndíj elnyerése esetén nevemet, a támogatási összeget és a pályázott célintézmény
nevét a Nemzeti Tehetség Központ a honlapján közzétegye.

3) Nyilatkozom, hogy állampolgárságom: ________________________________
4) Tudomásul veszem, hogy ösztöndíj csak adóazonosító jellel rendelkező pályázónak
folyósítható.
5) Kijelentem, hogy nincs esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény 7. §-ának 34. pontjában meghatározott köztartozásom, ideértve az államháztartás
alrendszereiből folyósított támogatásból eredő esedékessé vált és meg nem fizetett tartozást is.
6) Tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás
megfizetéséig az Ösztöndíj nem illet meg, az esedékes Ösztöndíj folyósítását felfüggeszti,
visszatartja a Nemzeti Tehetség Központ.
7) Nyilatkozom arról, hogy az Ösztöndíj elnyerése esetén a pályázat szabályszerűségének és az
Ösztöndíj rendeltetésszerű felhasználásának a Támogató, a Nemzeti Tehetség Központ,
valamint egyéb – jogszabályban meghatározott – szervek által történő ellenőrzéséhez, az
adataimba történő betekintéshez és az ellenőrző szerv részére történő átadáshoz hozzájárulok.

8) Nyilatkozom, hogy a változásbejelentési kötelezettséget magamra nézve kötelezőnek ismerem
el, és ennek alapján a benyújtott dokumentumokhoz képest bekövetkező személyi
adatváltozásokat nyolc (8) napon belül a Nemzeti Tehetség Központ felé benyújtom.
9) Nyilatkozom, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a Magyar Nemzeti Bank
alapkamatával időarányosan növelt értékben a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint
visszafizetem.
10) Tudomásul veszem, hogy a 2011. évi CXCV. törvény 48/B.§ alapján nem lehet a támogatási
jogviszonyban Kedvezményezett
a) az, aki a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntéselőkészítőként részt vett;
b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, a miniszterelnök politikai
igazgatója, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, főispán, kormánybiztos,
miniszterelnöki megbízott, miniszterelnöki biztos, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester,
polgármester - az 5000 fő vagy ez alatti lakosságszámú település polgármestere kivételével -,
regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó.
11) Tudomásul veszem, hogy nem lehet a támogatási jogviszonyban Kedvezményezett, aki a
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jogviszonyban áll, illetve a vele közös háztartásban élő hozzátartozó.
12) Nyilatkozom, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg nyújtottam
be.
[ ] igen, benyújtottam
[ ] nem nyújtottam be
13) Kijelentem, hogy elolvastam, megismertem, megértettem és tudomásul vettem az Adatvédelmi
Tájékoztatóban foglaltakat, valamint hozzájárulok az abban foglaltakhoz.
A pályázat benyújtásával fenti nyilatkozat tartalmát tudomásul veszem és elfogadom:
[ ] igen
[ ] nem
Helyszín: .................................................................
Dátum: 202_. ..........................................................

...................................................
Pályázó aláírása

