
1. számú melléklet a Vállalkozásfejlesztő és Munkahelyteremtő Alap Szabályzathoz 

 
Támogatási kérelem 

 
1. A kérelmező adatai: 

Neve:  ………………………………………………………………………………… 
Székhelye: 9344 Rábakecöl ………………………………………………………………. 
Adószáma/Adóazonosító jele: ……………………………………………………………. 
Képviseletére jogosult 
    neve: ………………………………………………………………………………… 
    telefonszáma: …………………………………………………………………………... 
    e-mail címe: ……………………………………………………………………………. 
Kapcsolattartó (amennyiben eltér): 
    neve: ………………………………………………………………………………… 
    telefonszáma: …………………………………………………………………………... 
    e-mail címe: ……………………………………………………………………………. 
Számlavezető pénzintézetének  
    Neve: ………………………………………………………………………………… 
    címe: ………………………………………………………………………………… 
Pénzforgalmi jelzőszáma: ………………………………………………………………… 

 
2. Támogatási igény 

2a) 2017. évi Rábakecöl illetékességi területére jutó iparűzési adóköteles adóalap:  
.....……….………… Ft 

2b) Igényelt támogatás (maximális mértéke: 2a * 0,9%):        ….…….…………… Ft 
 
3. Támogatásból megvalósítandó cél rövid bemutatása: 

a. Új álláshely létesítése – az igénylés évét megelőző évi átlagos létszámhoz viszonyítva 
legalább plusz egy fő foglalkoztatása legalább 12 hónapon át. 
Tervezett létszámbővítés: …. fő 

b. A vállalkozási tevékenységet szolgáló eszközbeszerzés: ……………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

c. A vállalkozási tevékenységet szolgáló beruházás: ……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

d. Vállalkozásfejlesztést vagy munkahelyteremtést szolgáló pályázatokhoz önerő 
biztosítása: ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
4. A kérelmező nyilatkozatai 

Kijelentem, hogy a támogatás igénybevételének feltételeit teljesítem, vagyis: 
1. Kijelentem, hogy áfa levonási joggal 

• nem rendelkezem. 
• rendelkezem, de nem érvényesítem. 
• rendelkezem és érvényesítem azt. 

2. Nyilatkozom, hogy a megvalósítandó célhoz szükséges költségek támogatáson felüli 
részével rendelkezem. 



3. Kijelentem, hogy jogerős végzéssel elrendelt felszámolás, csődeljárás, végelszámolás, vagy 
egyéb– megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott –eljárás alatt nem állok. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott bármely eljárás hatálya 
alatt állok, úgy támogatásban nem részesülhetek. 

4. Nyilatkozom, hogy jelen kérelem benyújtásának napján esedékessé vált, meg nem fizetett 
köztartozásom (adó-, vám-, illeték-, járuléktartozás) nincs. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott köztartozás áll fenn, úgy 
támogatásban nem részesülhetek. 

5. Tudomásul veszem, hogy a köztartozás fennállásáról és annak összegéről az állami kincstár, 
illetve a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv elektronikus úton történő 
megkeresésére adatot szolgáltat. 

6. Alulírott nyilatkozom, hogy a kérelemben és jelen nyilatkozatban foglalt adatok, 
információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek. A kérelmet Rábakecöl 
Község Önkormányzatának Vállalkozásfejlesztő és Munkahelyteremtő Alap Szabályzata 
ismeretében, az abban foglalt kötelezettségek vállalásával, a fenti tartalommal benyújtom. 

7. Nyilatkozom, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség szervezetemmel szemben 
nem áll fenn. Tudomásul veszem, hogy amennyiben fennáll, úgy támogatásban nem 
részesülhetek. 

8. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvénynek megfelelően tett nyilatkozatok 
alapján támogatásban nem részesülhetek, illetve az e törvény megsértése miatt bármely 
szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét közzétette, úgy a kérelem elutasításra kerül. 

9. Tudomásul veszem, hogy a köztartozás vizsgálata céljából – a támogatási jogviszony 
fennállásáig – a támogató vagy a támogató adatszolgáltatása alapján a Magyar 
Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosultak az általam képviselt szervezet 
nevének (megnevezésének), székhelyének és adószámának kezelésére. 

10. Nyilatkozom, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az 
Áht. 53/A. § és az Ávr. 98-99. §-ában foglaltak és a támogató által meghatározott feltételek 
szerint köteles vagyok visszafizeti.   

11. Nyilatkozom, hogy a támogatott tevékenység megvalósításához esetlegesen szükséges 
hatósági engedéllyel rendelkezem. [Ávr. 75. § (2) bekezdés h) pontja] 

12. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplő adatok közérdekűek és nyilvánosságra 
hozhatók. 

13. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön 
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet 
képviseletére (és cégjegyzésére). 

14. A fent megadott adatokban bekövetkező változást 8 napon belül, az új adatokra vonatkozó 
nyilatkozat megküldésével jelzem. 

 
 
Kelt: Rábakecöl, 20..…………………      

……………………………………….. 

aláírás 
 


