
Azonosító: 518111 PDF készült: 2022.08.24. 09:04:16

1/2

 

 

Igénylésazonosító 518 111

NYILATKOZAT

A Kedvezményzett adatai:

Önkormányzat neve: Földes Nagyközség Önkormányzata

KSH kód: 903258

Alulírott (a Kedvezményezett képviseletében nyilatkozó polgármester vagy az önkormányzat belső szabályzata szerint
a polgármester helyettesítésére jogosult személy) büntetőjogi felelősségem tudatában, jelen nyilatkozatom aláírásával
kijelentem, hogy a fenti igénylésazonosító számú önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás
elszámolásához a rendelkezésemre álló dokumentumokat teljeskörűen feltöltöttem az ebr42 rendszerbe. Az elszámoló
adatlapon rögzített, valamint a feltöltött dokumentumokba foglalt adatok és információk teljeskörűek, valósak.
Tudomásul veszem, hogy a hiteles aláírásommal ellátott Nyilatkozat ebr42 rendszerbe történő visszatöltése, és
ugyanezen a napon a Kincstár MAKPER hivatali kapujára továbbítása tekintendő a szakmai és pénzügyi beszámoló
benyújtásának, illetve hiánypótlás teljesítése időpontjának.

Sorszám Dokumentum megnevezése Feltöltött fájl neve

1.

Nyilatkozat arról, hogy a
támogatott tevékenység
műszaki tartalmának
megvalósítására az
önkormányzat nem vett
igénybe uniós vagy egyéb
nemzeti támogatást (Kvtv.
3. melléklet II. 2. pont
közös szabályok)

1. Nyilatkozat
műszakitartalomról - Dózsa
Gy. u. II. ütem.pdf

2.

A beruházást érintően
keletkezett vállalkozási
szerződések, megbízási
szerződések, megrendelések

2. Szerződések - Dózsa Gy.
u. II.ütem.pdf

3.

A vállalkozási
szerződésekhez, megbízási
szerződésekhez,
megrendelésekhez
kapcsolódó részletes
árajánlatok -építési
beruházás esetén részletes
munkanemenkénti
árajánlatok/költségvetések

3. Árajánlatok - Dózsa Gy.
u. II. ütem.pdf

4.

Kedvezményezett
önkormányzat nevére
kiállított - a támogatás
elszámolására benyújtást
rögzítő záradékkal ellátott -
számlák

4. Számlák - Dózsa Gy. u.
II. ütem.pdf

5.
A kifizetést igazoló
bankszámlakivonatok
(pénztárbizonylatok)

5. Banki kivonatok - Dózsa
Gy. u. II. ütem.pdf

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...



Azonosító: 518111 PDF készült: 2022.08.24. 09:04:16

2/2

 

Sorszám Dokumentum megnevezése Feltöltött fájl neve

6.

A számla műszaki
tartalmának részletezésére
szolgáló számlarészletező
vagy egyéb dokumentum a
támogatói okiratban
meghatározott részcélok
megvalósításának
alátámasztására és
költségeinek
különválasztására

6. Szla. részletező - Dózsa
Gy. u. II. ütem.pdf

7.

Fordított ÁFA tartalmú
számlák esetén ÁFA
analitika, ÁFA bevallás,
ÁFA megfizetéséről a
bankszámla kivonat

8.

A kivitelezés lezárásaként
készített átadás-átvételi
jegyzőkönyv,
eszközbeszerzés esetén a
tételes átvételt igazoló
dokumentum, szolgáltatás
esetén az elvégzett munkát
igazoló teljesítés igazolás

8. Műszaki átadás jkv.
telj.ig.-ek - Dózsa Gy. u. II.
ütem.pdf

9.
A beruházáshoz szükséges
építési engedély és
használatbavételi engedély

10.

A fejlesztéssel érintett
ingatlan(ok) 30 napnál nem
régebbi - elektronikus -
tulajdoni lapja

10. Tulajdoni lap - Dózsa
Gy. u. II. ütem.pdf

11.

Színes fényképes
dokumentáció,
fényképenkénti rövid
leírással, amely
beazonosítható módon
mutatja be a megvalósult
célt/célokat,

11. Fotódokumentáció -
Földes, Dózsa Gy. u. II.
ütem-1.pdf

12.

Visszafizetési kötelezettség
esetén a támogatás és az
ügyleti kamat
visszafizetését igazoló
bankszámlakivonat

13.

Térképvázlat, amely
bejelölve tartalmazza, hogy
mely út/járdaszakaszokat
újították fel a támogatásból
(ezt a dokumentumot
kizárólag belterületi utak,
járdák, hidak felújítása alcél
esetében kötelező csatolni)

13. Térképvázlat - Dózsa
Gy. u. II. ütem felújított
szakasz.pdf

14. Egyéb elszámoláshoz
szükséges dokumentumok

A Kedvezményezett képviseletében (polgármester vagy az önkormányzat belső szabályzata szerint a polgármester
helyettesítésére jogosult személy aki az elszámoláshoz kapcsolódó Nyilatkozatot elektronikus aláírásával ellátja):

Név: Jeneiné dr. Egri Izabella

Tisztség: polgármester





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Jeneiné Dr Egri Izabella


Egyedi azonosítója: jeneine.egri.izabella@foldes


Beosztása: polgármester


Szervezeti egység megnevezése: -


Szervezet megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata


A hitelesítés időpontja: 2022-08-24T09:14:41+02:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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