
Zárónyilatkozat 

A Támogatott neve: 

Támogatási kérelmének azonosítószáma: 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 

Cégjegyzékszáma: 

Adószáma: 

Képviselőjének neve: 

Egyéb szervezet esetén székhelye:  

Nyilvántartási száma:  

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

Képviselőjének neve:  

         (név) mint a       

(szervezet) hivatalos képviselője, nyilatkozom, hogy 

1.) AZ EUMSZ. 107. cikkre vonatkozásában1: 
A Támogatott Tevékenység a nagyközönség számára térítésmentesen hozzáférhető kulturális tevékenység 
vagy a kulturális örökség megőrzéséhez kapcsolódó tevékenység volt, mely tisztán társadalmi és kulturális 
célt szolgált, nem volt gazdasági jellegű. 

A kulturális vagy örökségvédelmi tevékenységként megvalósuló Támogatott Tevékenység egésze vagy 
egyes eleme oly módon valósult meg, hogy a résztvevők pénzügyi hozzájárulást fizettek, ám az a 
tevékenység bekerülési költségeinek kevesebb, mint 50 %-át fedezte. Kijelenthető, hogy a Támogatott 
Tevékenység nem gazdasági jelleggel valósult meg, a résztvevők által fizetett hozzájárulás nem tekinthető 
a nyújtott szolgáltatás valódi díjazásának. 

A Támogatott Tevékenység pusztán helyi jelentőséggel, hatókörrel valósult meg, más tagállamok piacaira 
és fogyasztóira legfeljebb marginális hatást gyakorolt. 

2.) A Támogatás terhére elszámolt költségekről az általam képviselt szervezet elkülönített számviteli 
nyilvántartást vezet. 

3.) A Támogatási Szerződés 1. sz. mellékletében rögzített támogatott  tevékenység  a Támogatási  Szerződésben  
foglalt határidőre megvalósult.  

4.) A záró elszámolásban szerepeltetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről és 
az ellenszolgáltatás teljesítéséről előzetesen meggyőződtem. 

5.) A záró elszámolásban szerepeltetett és elszámolt tevékenységek, illetve költségek fedezésére más — az 
államháztartás valamely alrendszeréből, vagy egyéb forrásból származó — támogatást nem használtam fel. 

6.) A Támogatási Szerződés 2. sz. melléklet szerinti Költségtervben vállalt valamennyi kötelezettség teljesült, a 
megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a Támogatással létrehozott vagy 
beszerzett eszköz aktiválásra került. 

7.) A támogatás mozgóképszakmai tevékenységre nem került felhasználásra. 
8.) Kötelezettséget vállalok arra, hogy fenti a nyilatkozataim teljesülését hitelt érdemlően alátámasztó 

dokumentációt és bizonyítékokat a Támogató – vagy jogszabály által erre feljogosított szervek helyszíni 
ellenőrzése során a részükre – rendelkezésére bocsátom.

Kelt: , 
_______________________________ 
a Támogatott képviselőjének aláírása 

1 Kérjük, pipálja ki azon állítást vagy állításokat, amelyek vonatkozásában a nyilatkozat megtételére lehetősége van.
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