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A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSÉNEK (FELBONTÁSÁNAK) 

KEZDEMÉNYEZÉSÉRŐL

Aláírás

Az alábbiakban leírt okok miatt a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció -

Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése pályázati konstrukció keretében létrejött

támogatási jogviszonyt a továbbiakban nem kívánom fenntartani. Kérem a Támogatót, hogy

járuljon hozzá a támogatási jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez,

illetőleg felbontásához. 

NYILATKOZAT

Támogatás visszautalásának időpontja:

KEDVEZMÉNYEZETT ADATAI

Kedvezményezett neve:

neve:

címe:

Kelt:

aláírása:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen Nyilatkozatban foglaltak a

valóságnak megfelelnek.

Tanú 1 Tanú 2

 INDOKLÁS                                                                                                                                                                    
(a benyújtás oka, a támogatási jogviszony körülményeiben beállott változások rövid leírása)

Kedvezményezett címe:

PÁLYÁZAT ADATAI

Pályázati azonosító:

NTAK regisztrációs szám:

Szálláshely címe:

Támogatás összege:



Tájékoztató a Nyilatkozat-minta kitöltéséhez 

Kérjük, hogy a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése 

pályázati konstrukció keretében biztosított, teljes támogatási összeget utalja vissza a Kisfaludy2030 Turisztikai 

Fejlesztő Nonprofit Zrt., mint Támogató Budapest Banknál vezetett 10102244-12295900-03005008 számú 

bankszámlájára.  

Kérjük, hogy jelen dokumentumot hiánytalanul, nyomtatott nagy betűkkel, olvashatóan töltse ki, majd aláírásával 

ellátva postai úton küldje el a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. címére (1037 Budapest Bokor utca 23-

25.). Kérjük, hogy elküldés előtt ellenőrizze, hogy az adatok helyesek-e. 

Jelen dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratnak minősül. Kérjük, hogy azt két tanú minden 

esetben lássa el aláírásával. 

A Támogatási szerződés közös megegyezéssel történő felbontása, megszüntetése kezdeményezése esetén a 

Kedvezményezettek kötelesek a támogatási előleg összegét a Támogató részére a jogviszony megszüntetése 

kezdeményezésének időpontjáig a Támogató részére visszafizetni.  

Támogató nem köteles a jelen Nyilatkozatban foglaltak elfogadására. Támogató a támogatási jogviszonyt és annak 

valamennyi körülményét minden esetben egyedileg vizsgálja és bírálja el.  

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Kedvezményezett az elszámolási és visszafizetési kötelezettségét jelen Nyilatkozat 

Támogatóval való közléséig nem teljesíti, vagy Támogató az eset összes körülményét figyelembe véve úgy ítéli meg, 

hogy a Támogatói Okirat elválaszthatatlan mellékletét képező Általános Támogatási Feltételek 6. pontjában 

foglaltaknak lenne helye, Támogató jogosult a Támogatás visszavonására. 

 


