
 

 

3. sz. melléklet - NYILATKOZAT 

„De minimis” támogatás igénybevételéről 

 

 

 

Alulírott, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatásban részesített 

szervezet képviselőjeként az EU Szerződés 107-108. cikkének a csekély összegű (de minimis) 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU rendelete alapján nyilatkozom, hogy 

a jelen pénzügyi évben illetve az azt megelőző 2 évben  

 

1. a jelen nyilatkozat mellékletében felsorolt de minimis jellegű támogatásban 

részesültünk 

2. nem részesültünk de minimis jellegű támogatásban.
1
 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy az önkormányzati támogatás átutalása esetén szervezetünkhöz 

állami forrásból csekély összegű támogatási jogcímen juttatott összeg a jelen pénzügyi évben 

illetve az azt megelőző 2 évben – e támogatással együtt – nem haladja meg a 200.000 eurónak 

megfelelő forint összeget. 

 

Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat e támogatást de minimis jellegűként folyósítja, 

így arról köteles vagyok számot adni a jövőben, továbbá nyilatkozom, hogy a csekély összegű 

támogatás jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó valamennyi iratot a legutolsó 

támogatás odaítélésének időpontjától számított 10 évig megőrzöm, és a támogatást nyújtó 

Önkormányzat kérésére bemutatom. Tudomásul veszem, és egyben hozzájárulok, hogy az 

Önkormányzat a fenti adatokat nyilvántartásba vegye, és azokat a támogatás nyújtását követő 

10 évig őrizze, valamint az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül, vagy a kért 

határidőben információt szolgáltatok, továbbá tudomásul veszem, hogy a tagállam részéről az 

Európai Bizottság részére történő adatszolgáltatás esetén teljes körűen együttműködök.  

 

A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor a támogatás 

igénybevételének jogát a kedvezményezettre ruházzák, függetlenül a csekély összegű 

támogatás folyósításának időpontjától. 

 

 

Támogatott szervezet: 

 

 

Támogatott szervezet képviselője: 

 

 

Kelt: Kecskemét, 2015. március 

 

 

 

…………………………………… 

Cégszerű aláírás P. H. 
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  a megfelelő rész aláhúzandó 

 



 

MELLÉKLET  

a de minimis támogatásokról szóló nyilatkozathoz 

 

 

 

Az általam képviselt szervezet 

 

 ……….. évben „de minimis” jogcímen …………………(Ft), azaz 

………………………………………….. forint összegű támogatást ítéltek meg 

számunkra, amelyből ………………………..(Ft), átszámítva ………………… Euró 

összeg került felhasználásra. 

A támogatást biztosító szervezet és a pályázat megnevezése: 

a) …………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………… 

2. ………... évben „de minimis” jogcímen …………………(Ft), azaz 

………………………………………….. forint összegű támogatást ítéltek meg 

számunkra, amelyből ………………………..(Ft), átszámítva ………………… Euró 

összeg került felhasználásra. 

A támogatást biztosító szervezet és a pályázat megnevezése: 

a) …………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………… 

3. A folyamatban lévő pénzügyi évben „de minimis” jogcímen …………………(Ft), 

azaz ………………………………………….. forint összegű támogatást ítéltek meg 

számunkra, amelyből ………………………..(Ft), átszámítva ………………… Euró 

összeg került felhasználásra. 

A támogatást biztosító szervezet és a pályázat megnevezése: 

a) …………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………… 

 

 

Kelt: Kecskemét, 2015. március 

 

 

…………………………….. 

Cégszerű aláírás, P.H. 


