
 

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból kistérségi
közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető

támogatás.
Támogatási kérelem - Főlap 

Jogcímkód: 6.356.03.01 
Benyújtandó az illetékes regionális MVH kirendeltséghez 
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2 Azonosítási információ

Ügyfél-regisztrációs szám:

1Oldalszám:

3 Ügyfél adatai
Előtag: Név:

Cégforma:

4 Kapcsolattartási információ
Név:

Telefonszám: Fax-szám:

E-mail cím:

5 Fejlesztéshez kapcsolódó adatok
A fejlesztés már működő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás keretében valósul meg: ❑
A fejlesztés új falu- és tanyagondnoki szolgáltatás létrehozására irányul: ❑
A fejlesztés feladatátadással valósul meg: ❑

- Átadó neve:

- Átvevő neve:

6 Egyéb információ
Az igényelt, a teljes kérelemre vonatkozó támogatás összege: Ft

Foglalkoztatok hátrányos helyzetű és/vagy megváltozott munkavégző képességű munkavállalót: ❑
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7 Gépjármű adatok
- Gépjármű azonosító:

-
- Gépjármű megnevezése:

- Gépjármű tervezett beszerzési ára (Ft.): Ft

- Gépjármű tárolásának helye:

- Tervezett gépkocsifutás havi szinten: km

8 Önkormányzati társulás ügyfélhez kapcsolódó adatok 
Irányítószám Település neve Irányítószám Település neve

9 Csatolt mellékletek

Kistérségi közlekedési szolgáltatás betélap: db

Szakmai program: db

A közbeszerzési eljárás megindítását igazoló dokumentum: db

A szolgáltatásfejlesztés szükségességéről szóló határozatot tartalmazó jegyzőkönyv hiteles másolata: db

Szolgáltatás más szervezettel kötött feladatellátási szerződés keretében történő működtetéséről szóló határozatot tartalmazó jegyzőkönyv hiteles másolata: db

Nonprofit szervezet bejegyzését igazoló okirat hiteles másolata: db

Tanyá(ka)t érintő ellátás esetén térképvázlat az ellátandó területről, az ellátottak létszámának feltüntetésével: db

Feladatellátási szerződés/nyilatkozat hiteles másolata: db

Partner szervezetekkel kötött megállapodás hiteles másolata: db

Fenntartói nyilatkozat: db

Oklevél másolata: db

Település jegyzői nyilatkozat a fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak számáról: db

Egyéb okmány: db
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10 Nyilatkozatok
.1 Kijelentem, hogy

a)  a kérelemben szolgáltatott adatok megfelelnek a valóságnak;
b) a jelen kérelemben igényelt támogatás(ok)ra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések által különösen a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet és a 9/2008.
(I. 24.) FVM rendelet - előírt valamennyi feltételt megismertem;
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 igénybevétel esetén a jogosulatlanul kifizetett összeget visszafizetem;
f) szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtásakor az általam képviselt szervezet nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás
alatt;
g) az e rendelet alapján beszerzendő gépjárműre - legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig - CASCO és kötelező felelősségbiztosítást kötök és azt
az üzemeltetési kötelezettségének időszaka alatt fenntartom;
h)  az e rendelet alapján beszerzendő gépjármű zárt helyen történő tárolását az üzemeltetési kötelezettségének időszaka alatt biztosítom;
i)  az e rendelet alapján beszerzett gépjárművel a szolgáltatást ingyenesen látom el.

.2 Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy velem szemben a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 15. §-ának (7)
bekezdésében meghatározott általános feltételek teljesülnek, azok hiánya nem jelenti a támogatás nyújtásának akadályát.;

.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 alapján az ügyfél-regisztrációs nyilvántartásba vett adatok alapján történik;
b) amennyiben a nyilvántartásban szereplő adatokban változás következik be, az a) pontban szereplő törvény 29. § (1) bekezdése alapján a változást köteles
vagyok az MVH illetékes kirendeltségén 15 napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó
jogkövetkezmények engem terhelnek;
c) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és az egyéb fizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, és azt az állami adóhatóság
hajtja be.

.4 Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy
a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 13/A. (4) bekezdése szerint az Áht. 18/C. § (13)-(14) bekezdésében meghatározott adataimat az Áht.
18/C. § (12) és (13) bekezdéseiben felsorolt szervek az (5)-(8) bekezdésben, valamint a 18/C. § (12)-(13) bekezdésben foglaltak szerint felhasználják;
b) az általam közölt adatokat az MVH továbbítsa az Irányító Hatóság részére azzal, hogy azokat az intézkedéshez kapcsolódó monitoring tevékenységében,
valamint annak végrehajtásáról szóló éves jelentéshez felhasználja.

11 Kitöltési dátum és aláírás

Kitöltés dátuma:
. .

Ügyfél aláírása:

Aláíró neve:

Nem természetes személy esetén cégszerű aláírás szükséges.
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