PÁLYÁZATI ADATLAP

ÚSZT-ZBR-CNG-2013

A pályázó neve:
A pályázó címe:

A pályázat sorszáma:
A pályázat beérkezésének időpontja:

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)
Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer
Közösségi közlekedésben üzemeltetett gázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzését
elősegítő alprogram
Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-CNG-2013

A pályázati csomag tartalma
■
■
■

1. sz. adatlap: A pályázó általános adatai
2. sz. adatlap: A beruházás pénzügyi adatai
3. sz. adatlap: Műszaki adatlap
-

1.
2.
3.
4.
5.

számú
számú
számú
számú
számú

melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet

–
–
–
–
–

A pályázó nyilatkozata
Adatlap a beruházáshoz igénybe vett egyéb támogatásokról
Nyilatkozat önerő rendelkezésre állásáról
Nyilatkozat a forgalomból kivonni kívánt buszokról
Megfelelőségi nyilatkozat

A pályázatot 2, egymástól külön rendezett példányban és 1 db CD-n (1 „E” betűvel megjelölt
eredeti, 1 másolat – ahol a másolati példány is tartalmazza az összes szükséges mellékletet) kell
egy borítékban, ajánlott küldeményként, postai úton benyújtani az
ÉMI Nonprofit Kft.
ÚSZT-ZBR-CNG-2013
1518 Budapest, Pf. 57.
Címre
Amennyiben a pályázati dokumentáció két példánya egymástól különálló
küldeményként érkezik be az ÉMI Nonprofit Kft. címére, abban az esetben a
pályázat formai elégtelenség miatt kizárásra kerül az értékelési folyamatból.
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1. sz. adatlap
A PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI
A támogatást kérő adatai
A pályázó nyilatkozik, hogy

állami tulajdonú szervezet
Kérjük a megfelelő választ X-el bejelölni.

A PÁLYÁZÓ ADATAI
3.1. A pályázó teljes neve:
3.2. A pályázó rövidített neve (amennyiben releváns):
3.3. Gazdálkodási/jogi formakód:
3.4. Önkormányzati törzsszám (amennyiben releváns):
3.5. Adószám (8-1-2 karakter):
3.6. Statisztikai szám:
3.7. Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány száma:
(önkormányzatok esetében nem releváns)
3.8. Alapítás időpontja (alapító okirat, önkormányzat esetén alakuló ülés dátuma):
3.9. Minősítési kód:
3.10. Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése:
3.11. Fejlesztendő tevékenység TEAOR száma és megnevezése:
3.12. A pályázó székhelye:
Megye:
Kistérség:
Település:
Irányítószám:
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)
Házszám:
3.13. A pályázó postacíme
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:
Beosztás:
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Telefon 1:
Telefon 2:
Fax 1:
Fax 2:
e-mail:
Név:
Beosztás:
Telefon 1:
Telefon 2:
Fax 1:
Fax 2:
e-mail:
3.15. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai
Név:
Beosztás:
Telefon 1:
Telefon 2:
Fax 1:
Fax 2:
e-mail:
*Képviseletre jogosultságot igazoló okirat megküldése szükséges
A támogatást kérő bankszámla száma (ahová jóváhagyás esetén a pályázati feltételekben
leírtak szerint a támogatási összeg átutalását kéri. Támogatás csak a pályázó saját
bankszámlájára folyósítható!):
Számlaszám:

-

-

A számlát kezelő pénzintézet megnevezése:……………………………………………………
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2. sz. adatlap

A BERUHÁZÁS PÉNZÜGYI ADATAI

1. A beruházás tervezett pénzügyi forrásai
(A táblázat minden sora kitöltendő. Az összegeket nem tartalmazó sorokat kérjük kihúzni vagy
kinullázni!)
A beruházás teljes bekerülési költsége (beszerezni kívánt buszok teljes vételára):
Ft (a táblázat ”Összesen” sorával megegyező)
Források kimutatása:(Ft, illetve a teljes beruházási költségre vetített %)
Forrás
I. saját forrás
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása
I/2. bankhitel
I/3. egyéb forrás
II. egyéb támogatás: ...
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás
Összesen

Ft

%

Fenti beruházási költségek ÁFÁ-val együtt értendőek, kivéve azon pályázatokat, ahol a
pályázónak ÁFA visszaigénylési joga van.
a.
b.

c.

A saját forrás lehet bankbetét, értékpapír, bankhitel által biztosított fedezet.
Egyéb támogatási forrás: ha a pályázó más, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) illetve
az Európai Megállapodás 62. cikkének hatálya alá tartozó támogatást is igénybe vesz, ki
kell tölteni az „Adatlap a beruházáshoz igénybe vett egyéb támogatásokról” című
melléklet vonatkozó pontjait is.
Igényelt állami támogatás: a fenti tábla alapján számolt, igényelt állami támogatás
összege.

2. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás részletezése:(Ft)
Gázüzemű CNG autóbuszok beszerzése esetén a támogatási intenzitás és összeghatár:
●
●

A támogatási intenzitás két-, vagy háromtengelyes (szóló) autóbusz esetén, 18
millió forint/busz,
A támogatási intenzitás csuklós autóbusz esetén, 24 millió forint/busz.

Amennyiben a pályázó ÁFA visszaigénylésre jogosult, abban az esetben az alábbi táblázat nettó
módon, amennyiben nem jogosult ÁFA visszaigénylésre, akkor bruttó módon töltendő ki.
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Összesen:

Csuklós
busz

Szóló busz

Ft

Ft
-

-

0

Ft

Ft

Ft

A feltételes közbeszerzési
A beszerezni kívánt,
1 db beszerezni
eljárásban szereplő a CNG
Beszerezn
a feltételes
kívánt busz
autóbusszal egyező
i kívánt
Igényelt állami
közbeszerzési
Árkülönbözet
állami
műszaki paraméterű dízel
buszok db
támogatás
pályázaton nyert
támogatási
üzemű busz ajánlattal
száma:
CNG busz vételára:
igénye:
igazolt vételára:

-

-

-
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3. A pályázattal elnyerhető támogatás
A támogatás formája: vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatás.
A támogatási összegre akkor jogosult a pályázó, ha az igényelt támogatási összeget és a
beruházás teljes összegét számlákkal fedezi, a kifizetéseket igazolja. Számlával csak olyan
költségek fedezhetőek, melyek a pályázat szempontjából támogatható és elszámolható
tevékenységek megvalósításával kapcsolatosak (CNG autóbusz vételár). Az állami támogatás
kifizetésének feltétele az autóbuszok üzembe helyezése és a kötelező, kapcsolódó infrastruktúra
megléte, vagy kiépítése és használatba vétele. Az igényelt állami támogatás csak a helyszíni
műszaki ellenőrzés pozitív megállapítása után folyósítható a pályázó részére.
4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem (a megfelelő választ jelölje x-szel):
ÁFA visszaigénylési joggal nem rendelkezem:
ÁFA visszaigénylési joggal rendelkezem:
5. A beruházás tervezett kezdési időpontja:
év

hó

nap

A támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektre nem
lehet igényelni. (A pályázat benyújtási időpontjának a pályázatot tartalmazó boríték, ill.
csomag postán történő feladását kell tekinteni.)

6. A beruházás befejezésének tervezett időpontja:
év

hó

nap

Megjegyzés: A beruházást a támogatási szerződés hatályba lépését követő 18 hónapon belül,
de legkésőbb 2014. december 31-ig meg kell valósítani!
A pályázó a pályázati adatlap aláírásával igazolja, hogy az 1. pontban megjelölt saját- és
egyéb forrásokkal rendelkezik.
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3. sz. adatlap

MŰSZAKI ADATLAP
I. A beruházás műszaki adatai:
1.1 A beruházás műszaki tartalmának szöveges ismertetése, leírása:

1.2 A beruházás fontosabb műszaki adatai:
A beruházás helye(i):

Irányítószám:

Helyrajzi
szám:

Település:
Utca:
Házszám:
Jelenleg üzemeltetett busz (db)
Beszerezni tervezett busz (db)
Jelenlegi CO2 kibocsátás (gr/kWh)
CO2 kibocsátás várható csökkenése (%)
Lecserélendő

járművek

jelenlegi

részecske

kibocsátása

(gr/kWh)
Részecske kibocsátás csökkenése %
Lecserélendő járművek éves üzemanyag-fogyasztása (t/év)
Beszerzendő

járművek

éves

üzemanyag-fogyasztása

(Nm3/év)

Mértékegység

Típus

szén-monoxid (CO)
tömege g/kWh
fajlagos csökkentése
szénhidrogének (HC)
tömege, g/kWh
fajlagos csökkenése
nitrogén-oxidok (NOx)
tömege g/kWh fajlagos
csökkenése

%

eredmény

%

Output

%

Output

részecskék (PT)
tömege g/kWh fajlagos
csökkenése

%

Output

Indikátor neve
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Megvalósítás
időszaka
(célérték)
1

Fenntartási
időszak
2 3

1

2 3 4 5 6
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Kipufogógáz
m-1
fajlagos csökkenése

%

CO2 kibocsátás

Kg/
év

Egyéb, az új eszközök beszerzésével és használatával kapcsolatban a bírálók tudomására
hozandó adatok, tények:
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Megjegyzések:
Az elismerhető költségekben nem vehetők figyelembe olyan költségek, amelyek nem szolgálják
az energiahordozó megtakarítást.
Pályázó a pályázati adatlap aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben az
energiahatékonysági beruházást az engedélyezettnél rosszabb műszaki paraméterekkel valósítja
meg a pályázat kiírójának engedélye nélkül, a vissza nem térítendő támogatás
visszavonásra/elutasításra kerül.
Pályázó jelen pályázati adatlap aláírásával az 1., 2. és 3. sz. adatlapokon szereplő
valamennyi nyilatkozatot és kötelezettségvállalást saját magára nézve elfogadja.
II. A beruházással kapcsolatos egyéb, fontosabb tudnivalók

Kelt:
P.H.

…………………………………….
a pályázó aláírása

A pályázati adatlap mellékletei:
●
●
●
●
●
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2. számú
adatlap
3. számú
4. számú
5. számú

melléklet - A pályázó nyilatkozata,
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A pályázó nyilatkozata

1. számú melléklet

1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának
időpontjában
a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) irányában köztartozásom nem áll fenn,
b) a pályázó székhelye és a pályázat megvalósítási helye szerinti önkormányzat irányában
tartozásom nem áll fenn,
c) környezetvédelmi, természetvédelmi és a vízügyi vagy egyéb hatóság által határozatban előirt
teljesítetlen kötelezettségem nincs.
d) Tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozás esetén a
köztartozás megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedékes támogatás folyósítása
felfüggesztésre kerül.
2. Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyert vissza nem térítendő támogatás esetén a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeim nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve a
szerződéstől való elállás miatt visszavont, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
53.§ (2) bekezdése szerinti kamattal növelt összegű vissza nem térítendő támogatás
megfizetésére irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízásra vonatkozó
felhatalmazói nyilatkozat kiállítása alapján történjen.
3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
- az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból (pl. visszatérítendő támogatás az
Idegenforgalmi Alapból) eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozásom nincs, valamint az adott
célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználására vonatkozó
szerződésben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem,
- a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenem csőd-, végelszámolási vagy
felszámolási eljárás, illetve lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozásom nincsen,
továbbá amennyiben csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul ellenem, illetve lejárt
esedékességű meg nem fizetett köztartozásom keletkezik a pályázat elbírálásáig, illetve a
támogatási szerződés lejártáig, annak tényét azonnal bejelentem,
- a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában,
illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy
munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére nem
köteleztek,
- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jelen célelőirányzatából az adott beruházáshoz támogatást
nem ítéltek meg számomra,
- a pályázat benyújtását megelőzően a beruházás megvalósítását nem kezdtem meg.
4. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat benyújtását követően a pályázatban foglaltakat –
helyszíni és dokumentumok alapján történő – ellenőrzés keretében, illetőleg a pályázat kedvező
elbírálása esetén a pályázatban foglaltak megvalósításának szakszerűségét, valamint a vissza
nem térítendő támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, az
általa erre feljogosított szervezetek, továbbá a vonatkozó jogszabályban meghatározott szervek
ellenőrizzék (előzetes, közbenső, utólagos, záró).
5. Tudomásul veszem, hogy az általam képviselt szervezet legfeljebb 5 évre kizárható az
adott célelőirányzat támogatási rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből
legalább egy bekövetkezik:
-pályázatomban valótlan adatokat szolgáltatok,
-az elfogadott céltól eltérő projektet valósítok meg,
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-bejelentési kötelezettségemnek haladéktalanul nem teszek eleget, ha a beruházás meghiúsul,
tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben vállaltakhoz képest késedelmet szenved.
6. Kijelentem, hogy a vissza nem térítendő támogatást kizárólag a pályázati célnak
megfelelően használom fel, a támogatással megvalósuló fejlesztést legalább 3 évig az adott
célra használom.
A pályázatban, illetve a szerződéskötéskor közölt bármilyen adatban, illetve a szerződést
befolyásoló körülményben beálló változásról írásban 3 naptári napon belül értesítem az ÉMI
Nonprofit Kft-t.
7. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat kedvező elbírálása esetén a kedvezményezett neve,
címe, a vissza nem térítendő támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program
megvalósítási helye az Ávr-ben szabályozott módon nyilvánosságra kerüljön, és egyúttal
hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Támogató nyilvántartsa és kezelje.
8. Hozzájárulok ahhoz, illetve tudomásul veszem, hogy
a) a köztartozások - az Ávr. 79. §-ban foglaltak szerinti - figyelemmel kísérése céljából az
adószámomat vagy adóazonosító jelemet a Magyar Államkincstár és a vissza nem térítendő
támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság
bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,
b) az Ávr. 72. § (2) bekezdés c) pontja értelmében, hogy a Magyar Államkincstár által
működtetett monitoring rendszerben (a továbbiakban: OTMR) nyilvántartott adataimhoz a
költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből
biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az
irányító hatóság, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek, valamint az e rendeletben meghatározott más jogosultak
hozzáférjenek,
c) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás
megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 151. § (2) bekezdése ( a továbbiakban: Art.)szerint
felfüggesztésre kerül
d) az Art. 52. § (7) bekezdés j) pont értelmében a NAV és szervei, a Magyar Államkincstár
megkeresése alapján az utalványozónak, az OTMR-nek és a Magyar Államkincstárnak az
adatszolgáltatást megelőző hónap utolsó napjáig esedékessé vált és meg nem fizetett
köztartozásom jogcímére, összegére vonatkozó adatokat szolgáltassanak, illetve abban az
esetben is, ha az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozásom alakul ki, illetőleg azt
megfizettem, vagy arra időközben fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) kaptam. Az
OTMR-nek és a Magyar Államkincstárnak nyújtott tájékoztatás elektronikus módon és
folyamatosan történik.
9. Kijelentem, hogy a beruházás üzemeltetéséhez szükséges feltételeket a projekt lezárultáig
biztosítani fogom.
10. Vállalom, hogy az esetleges egyéb támogatás (pl. más célelőirányzatból) elmaradása
esetén a hiányzó pénzösszeget saját forrásból biztosítom.
11. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok,
információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek (Ávr 72. § (2) bekezdés a)
pont), valamint jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállalok, hogy
amennyiben az adott pályázatban szereplő beruházással kapcsolatban korábban pályázat útján
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támogatást nyertem el, úgy az arról szóló tájékoztatást a pályázattal egyidejűleg megküldöm a
közreműködő szervezet részére.
12. Tudomásul veszem, hogy a fenntartási időszakban az alábbi kötelezettségeim vannak:
●
●
●

dokumentumok megőrzési kötelezettsége 2020. december 31-ig,
helyszíni ellenőrzés tűrésének kötelezettsége,
elidegenítés tényének a szerződésben foglaltak szerinti bejelentése,

13. Kijelentem, hogy az ÚSZT-ZBR-CNG-2013-as pályázati kiírásra 2013. évben további
pályázatot/pályázatokat nem nyújtottam be, és nem részesültem támogatásban.
14. 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 aláírásával eleget tettem a Knyt. rendelkezéseinek az érintettséggel
kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében.

Kelt: …………………………………

P.H.
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2. számú melléklet
Adatlap a beruházáshoz igénybe vett egyéb támogatásokról
Figyelem!
Ezt az adatlapot csak abban az esetben kell/szabad kitölteni, ha a 2. sz. pályázati adatlap 1.
pontjában az „egyéb támogatás” sorban nullánál nagyobb érték szerepel. Jelen mellékletben
feltüntetett egyéb támogatási források összege meg kell, hogy egyezzen a 2. sz. pályázati
adatlap 1. pontjában szereplő egyéb támogatási forrás értékével.
Kódok:
Támogatás típus kódok
1 nemzeti támogatás
2-1 Közösségi támogatás ISPA
3 egyéb támogatás
2-2 Közösségi támogatás PHARE
4 csekély összegű, de minimis támogatás 2-3 Közösségi támogatás SAPARD
5-1 kedvezményes kamat változó
2-10 Közösségi támogatás ERFA
kamatozású
5-2 kedvezményes kamat fix kamatozású 2-11 Közösségi támogatás ESZA
7 kezességvállalás
2-12 Közösségi támogatás EMOGA
2-13 Közösségi támogatás HOPE
9-1 tőkejuttatás Készpénz
2-14 Közösségi támogatás Kohéziós Alap környezetvédelem
9-2 tőkejuttatás Apport ingó
2-15 Közösségi támogatás Kohéziós Alap - Közlekedés
9-3 tőkejuttatás Apport ingatlan
2-16 Közösségi támogatás Átmeneti támogatási eszköz
9-4 tőkejuttatás Értékpapír
2-18 Közösségi támogatás Schengeni Alap
2-20 Közösségi támogatás Világbanki
Támogatások részletezése 1, 2, 3, 4 típusú támogatások esetén
Sorszám Támogatás típusa (kód) Támogatás megnevezése Támogatás összege Megjegyzés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Támogatások részletezése 5 (kamat) típusú támogatások esetén
Sorszám Támogatás
Támogatás
A hitel
Hitelező
A kamattá- A kamattámotípusa (kód) megnevezése összege pénzintézet
mogatás gatás időtartama
neve, címe
mértéke
(tól-ig év-év
formában pl.:
2007-2010)
1
2
Támogatások részletezése 7 (kezességvállalás) típusú támogatások esetén
Sorszám Támogatás Támogatás A kezességvál- A kezességvállalási
A kezességvál-lalás
típusa (kód) megnevezése lalás mértéke
díj mértéke
időtartama (tól-ig évév formában pl.:
2007-2010)
(%)
(Ft)
1
2
Támogatások részletezése 9 (tőkejuttatás) típusú támogatások esetén
Sorszám Támogatás
Támogatás
A tőke- Szavazati Tulajdoni Befektetés Cégalapítás
típusa
megnevezése
juttatás
arány
arány
dátuma dátuma
(kód)
mértéke
1
2
3
4
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3. számú melléklet
Nyilatkozat az önrész rendelkezésre állásáról
Alulírott a pályázat képviseltére jogosult személy nyilatkozom, hogy a pályázatban vállalt önrész
pályázó rendelkezésére áll.
Kelt:
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4. számú melléklet
Nyilatkozat a forgalomból kivonni kívánt buszokról
Alulírott a pályázat képviseltére jogosult személy nyilatkozom, hogy a beszerezni kívánt CNG
autóbuszok forgalomba helyezését követő 2 hónapon belül az alábbiakban felsorolt, legalább a
beszerzett új autóbuszokkal azonos számú, környezetvédelmi szempontból elavult, használt
autóbuszokat a pályázó véglegesen kivonja a fogalomból.
Továbbiakban nyilatkozom, hogy a forgalomból kivonandó autóbuszok - a pályázat
benyújtásának napja előtti 30. naptári napon -, érvényes műszaki engedéllyel rendelkeznek, és
menetrend szerinti közlekedési szolgáltatást végeznek. A kivonni kívánt autóbuszok
üzemképesek és részt vesznek a közúti személyszállításban, forgalomban.

sorszám

Kivonni kívánt busz
típusa

A
kivonni
alvázszáma

kívánt

busz A
kivonni
kívánt
busz
forgalmi
rendszáma:

A táblázat a szükséges sorokkal bővíthető.
Kelt:
P.H.

16

…………………………………….
a pályázó aláírása

PÁLYÁZATI ADATLAP

ÚSZT-ZBR-CNG-2013

5. számú melléklet
Megfelelőségi Nyilatkozat1
Alulírott ………………………., mint személyszállítás területén hatáskörrel rendelkező illetékes
hatóság, büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a hitelkérelmet benyújtó
vállalkozással [a Vállalkozás neve, amely a [***] cégjegyzékszám alatt bejegyzett, [***]
statisztikai törzsszámú, [***] székhelyű] kötött általános gazdasági érdekű személyszállítási
közszolgáltatási szerződés megfelel az Európai Parlament és a Tanács a vasúti és közúti
személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1170/70/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendelet (HL HL L 315.; 2007.12.3.)
szabályainak.
Kijelentem, hogy a szerződés egyértelműen tartalmazza az alábbi feltételeket:
1. a teljesítendő közszolgáltatási kötelezettséget, valamint a közszolgáltatással érintett
földrajzi területet,
2. a túlkompenzációt elkerülendő azon objektív és átlátható paramétereket, amelyek az
ellentételezés kiszámítása alapjául szolgálnak illetve a biztosított kizárólagos jogokat és
azok mértékét,
3. a szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó költségek megosztására vonatkozó szabályokat.
Kelt:.....................................................

.............................................
az illetékes hatóság részéről nyilatkozattételre jogosult aláírása

1

Amennyiben a vállalkozás több szerződéssel rendelkezik, akkor minden egyes szerződésre vonatkozóan külön
nyilatkozat szükséges.
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