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Tisztelt Képviselőtestület!

A  Belső  Ellenőrzési  Csoport  a  céljelleggel  juttatott  2010.  évi  támogatások  szabályszerűségi 
ellenőrzése során megállapította, hogy a sportról és annak támogatási rendszeréről szóló  25/2009. 
(XII.  04.)  helyi  rendelet  eljárási  szabályait  – továbbiakban: a Sportrendelet  –összhangba  kell 
hozni  a  közpénzekből  nyújtott  támogatások  átláthatóságáról  rendelkező  2007.  évi  CLXXXI. 
törvény egyes rendelkezéseivel. 

A törvény  a hazai és uniós forrásokból nyújtott  támogatásokról történő döntéshozatali,  pályázati 
eljárás  vonatkozásában  érvényességi  feltételként  előírja  a  pályázó  érintettségét  és 
összeférhetetlenségét kizáró nyilatkozat és további igazolások, okiratok becsatolását, ezért  ennek 
megfelelően a helyi  rendeletet  módosítani  szükséges.

A törvény  a pályázaton  történő  indulásból kizárt  személyi  kört  a következők  szerint  határozza 
meg: 

„6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy  közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt  személy tulajdonában álló  gazdasági társaság,
e)  olyan  gazdasági  társaság,  alapítvány,  egyesület, egyház  vagy  szakszervezet,  illetve  ezek 

önálló  jogi  személyiséggel  rendelkező  olyan  szervezeti  egysége,  amelyben  az  a)-c)  pont  alá 
tartozó  személy  vezető  tisztségviselő,  az  alapítvány  kezelő  szervének,  szervezetének  tagja, 
tisztségviselője,  az  egyesület,  az  egyház  vagy  a  szakszervezet  ügyintéző  vagy  képviseleti 
szervének tagja,

f)  az  az  egyesület,  egyház  vagy  szakszervezet,  illetve  ezek  önálló  jogi  személyiséggel 
rendelkező  azon szervezeti egysége,

fa)  amely  a  pályázat kiírását megelőző  öt  évben  együttműködési  megállapodást  kötött  vagy 
tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb)  amely  a pályázat  kiírását  megelőző  öt évben párttal  közös jelöltet  állított  országgyűlési,  
európai parlamenti  vagy helyi  önkormányzati  választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

13.  §  (1)  A döntést hozó  szerv vagy  személy  tájékoztatja  a honlap  üzemeltetőjét  az e törvény 
megsértése miatt jogerősen kizárt pályázatot benyújtó

a) természetes személy nevéről, születési helyéről és idejéről, valamint lakcíméről,
b)  jogi  személy  vagy  jogi  személyiség  nélküli  szervezet  nevéről  és  székhelyéről,  

nyilvántartásba vételi  okiratának számáról és a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről.
(2)  A  honlap  üzemeltetője  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  adatokat,  valamint  a  kizárás 

tényét a jogerős döntéstől számított  két év időtartamra a honlapon közzéteszi.
(3) Az (1)-(2) bekezdést nem kell  alkalmazni  a pályázóra, ha  a kizárási okot a döntéshozatalt  

megelőzően maga vagy az érintettséget megalapozó személy  jelentette be.”

A  fenti  követelmény  betartásának  biztosítékaként  a  törvény  előírja,  hogy  a  pályázóknak  a 
pályázatukhoz az alábbiak szerint  meghatározott tartalmú nyilatkozatot kell csatolniuk:



„14. § A pályázó  a pályázati  anyaghoz csatolva  írásban nyilatkozik  arról, hogy nem esik  a 6. §-
ban foglalt  korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.  A nyilatkozatnak 
tartalmaznia  kell az alábbiakat:

a) a természetes személy  pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b)  a  pályázó  gazdasági  társaság,  cégneve,  székhelye,  cégjegyzékszáma,  adószáma, 

képviselőjének neve,
c)  a pályázó  egyéb  szervezet  neve,  székhelye,  képviselőjének  neve,  nyilvántartásba  vételi 

okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti  érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló  körülmények leírása,
f)  nyilatkozat  arról,  hogy  a  pályázó  e  törvény  rendelkezéseinek  eleget  tett  érintettségével 

kapcsolatban, illetve  összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.”

A Sportrendelet  9.§ (1) bekezdése szerint  a Humán Ügyek  Bizottsága a tárgyév költségvetésének 
elfogadását követő ülésén dönt a sport célú támogatás pályázati kiírásáról, ezért javaslom,  hogy a 
rendeletmódosítást egy fordulóban tárgyalja  meg a tisztelt  Képviselő- testület.
  
Kérem, szíveskedjenek a fentiek szerint  elkészített módosító javaslatot megtárgyalni.

Budapest, 2012. február 8.
                                                                                                                     Martos Dániel s.k.

önkormányzati képviselő

Határozati javaslat

Budapest,  Főváros,  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  úgy  dönt, 
hogy  a  sportról  és  annak  támogatási  rendszeréről  szóló  25/2009.(XII.  04.)  helyi  rendelet 
módosításáról szóló  .. számú előterjesztés szerinti   .../2012. (….) rendeletét  ugyanazon napirend 
keretében tárgyalja  és alkotja meg.
(minősített  többség)
Határidő: 2012. 02. 16.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Döntési javaslat

Budapest,  Főváros,  IX. kerület  Ferencváros Önkormányzatának  Képviselőtestülete  megalkotja  a 
sportról  és  annak  támogatási  rendszeréről  szóló  25/2009.(XII.  04.)  önkormányzati  rendelet 
módosításáról szóló …./2012. (…..) önkormányzati rendeletét.

Határidő: 15 nap 
Felelős : dr. Nagy Hajnalka jegyző

   dr. Bácskai János polgármester



TERVEZET

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének

.../2012. (..…) önkormányzati rendelete

a sportról és annak támogatási rendszeréről szóló
25/2009.(XII. 04.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. kerület  Ferencváros Önkormányzatának Képviselő- testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében,  továbbá a helyi  önkormányzatokról szóló 
1990.  évi  LXV.  törvény  1.  §.  (3)  bekezdésében  és  16.  §  (1)  bekezdésében 
szabályozott  feladatkörében eljárva  a sportról  szóló  2004. évi  I. törvény  55. § (6)  
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli  el:

1.§

A  sportról  és  annak  támogatási  rendszeréről  szóló  25/2009.(XII  04.)  önkormányzati 
rendelet – továbbiakban: a Rendelet – preambuluma helyébe az alábbi rende lkezés lép:

„Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros Önkormányzatának  Képviselő- testülete  a  sportról 
szóló  2004. évi  I.  törvény  55.  §  (6)  bekezdésében foglalt  felhatalmazás  alapján, 
Magyarország  Alaptörvénye  32.  cikk  (1)  bekezdésében,  továbbá  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990. évi LXV.  törvény  1. §. (3)  bekezdésében és 16. § 
(1)  bekezdésében  szabályozott  feladatkörében  eljárva  a  ferencvárosi  lakosok 
életminőségének javítása érdekében a következő rendeletet alkotja”

2. §

(1) A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 7.§(2) A támogatás iránti  igényt  az erről szóló  hirdetmény  megjelenését követő 30 napon belül  
lehet az e rendelet  függelékét képező pályázati adatlapon benyújtani.  A pályázati  adatlaphoz 
mellékelni  kell:

a) szakmai koncepciót,
b) együttműködési megállapodás tervezetét a Telepy Károly Testnevelés Szakosított  Általános 

Iskola  és Gimnáziummal,
c)  a pályázaton  résztvevő  szervezet  illetékes  bíróság  által  kiállított  30  napnál  nem  régebbi 

cégkivonatának illetve  nyilvántartásba vételének hiteles másolatát, 
d) bankszámlaszerződés hiteles másolatát,
e) a közpénzekből  nyújtott  támogatások  átláthatóságáról  rendelkező  2007.  évi  CLXXXI. 

törvény 14. §-ában előírt  nyilatkozatot.

Az e) pontban foglalt  nyilatkozat hiányában a pályázat érvénytelen.”



(2) A Rendelet  7. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7.§  (4)  Nem indulhat  pályázóként  és nem részesülhet  támogatásban az  a  szervezet  amellyel 
szemben  a  közpénzekből  nyújtott  támogatások  átláthatóságáról  rendelkező  2007.  évi 
CLXXXI. törvény 6.§-ában meghatározott érintettségi és összeférhetetlenségi kizáró ok fenn  
áll,  továbbá  amelyek  az  Önkormányzattól  bármilyen  jogcímen  kapott  támogatással  a 
megadott határidőig  nem számoltak el.” 

3. §

(1) A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9.(2)  A támogatás  benyújtása  iránti  kérelemre  a  7. §  (2)  bekezdését  kell  alkalmazni  az b) 
pontban foglaltak kivételével.”

(2) A Rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
.
„9. § (5) Nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban az a szervezet,

a)  amellyel  szemben  a  közpénzekből  nyújtott  támogatások  átláthatóságáról  rendelkező 
2007.  évi  CLXXXI.  törvény  6.§-ában  meghatározott  érintettségi  és összeférhetetlenségi 
kizáró ok fenn áll,  
b) amely a benyújtott korábbi pályázatában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
c) amely a kapott támogatást a megjelölt  céltól részben vagy egészben eltérő célra használta 
fel,
d)  amely  a  támogatási  szerződésben  vállalt  kötelezettségeit  nem,  vagy  késedelmesen 
teljesítette.

4.§

(1) Jelen rende let 1. számú melléklete a Rendeletbe annak 1. számú függelékeként beépül.
(2)  E  rende let  hatályba  lépésével egyidejűleg  hatályukat  vesztik  a  sportról  és  annak 
támogatási  rendszeréről  szóló  25/2009.(XII.04.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról 
szóló 17/2010. (VI.04.), 28/2010. (IX.10.), 31/2010. (XI.08.), 12/2011. (IV.11.) önkormányzati 
rendeletek.
(3) E rendelet a kihirde tését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti.

Budapest, 2012. február 16.

Dr. Bácskai János Dr. Nagy Hajnalka
Polgármester jegyző



1. számú melléklet
PÁLYÁZATI  ADATLAP A ……………. ÉVI SPORT JELLEG Ű TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ

1. NEVE:

2. Székhely: város:
utca: házszám:

3. Bírósági bejegyzésének száma: Pk. . /
nyilvántartási száma:

4. Adószáma: - -

5. A pályázó bankszámla-vezető pénzintézete:
5.1 Bankszámla száma:

- -

6. A pályázó honlapjának címe:

7. E-mail címe:

8. A pályázó szervezet (bíróság által bejegyzett) képviselőjének adatai:
8.1. Neve:
8.2. Levelezési cím: város:

utca: házszám:
8.3. Telefon: vezetékes: mobil:

9. A pályázatért felelős kapcsolattartó adatai:
9.1 Neve:
9.2 Levelezési cím: város:

utca: házszám:
9.3 Telefon: vezetékes: mobil:

10. A pályázat jellege:
A pályázó sportszervezet rövid bemutatását, a szakmai célkitűzések, pénzügyi igények ismertetését,
a részletes pályázati anyagot, a pályázaton résztvevő szervezet illetékes bíróság által kiállított 30 napnál 
nem régebbi cégkivonatának illetve nyilvántartásba vételének hiteles másolatát, 
 bankszámlaszerződés hiteles másolatát kérjük külön mellékelni.
11. Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatától az előző évben elnyert támogatások:

A pályázat jellege

Elnyert 
támogatás 

(Ft)

Elnyert 
támogatás 
időpontja

Az 
elszámolás 
határideje

Az elszámolás 
megtörténte 
(igen – nem)

                                
                    P.H.

Budapest, ………….év  ………hó………nap ...................................
       A pályázó szervezet

        képviselőjének aláírása

NYILATKOZAT



Alulírott………………………………(név),mint  a  (szervezet  neve ………………………címe: 
…..……………  ….………………………..…….,  nyilvántartásba  vételi  okirat  száma: 
………………………,  nyilvántartásba  vevő  szerv  megnevezése: 
………………………………………………………………..)képviselője,  büntetőjogi 
felelősségem tudatában kijelentem,  hogy:

• az adatlapon  szereplő  adatok a valóságnak  megfelelnek,  a benyújtott  okiratok hitelesek, 
vagy az azokról benyújtott  másolat közjegyző  által hitelesített,

• az általam képviselt  szervezet köztartozásmentes adózónak minősül,
• az általam képviselt  szervezet csőd, felszámolási,  illetve  végelszámolási eljárás alatt nem 

áll,  és vállalom,  hogy  haladéktalanul bejelentem,  amennyiben  a jelentkezés elbírálásáig, 
illetve a program lezárásáig a szervezet ellen ilyen eljárás indul,

• tudomásul  veszem,  hogy  az  érvényesen  jelentkező,  és  a  nyertes szervezet  adataiból  a 
szervezet megnevezése,  székhelyének  adatai közül  a település  megnevezése,  továbbá a 
támogatás  tárgya,  az igényelt  és  megítélt  tárgyak  darabszáma  és értéke,  a  támogatott 
program megvalósítási  helye nyilvánosságra hozható.

Tudomásul veszem,  hogy  a közpénzekből nyújtott  támogatások  átláthatóságáról szóló  2007. évi 
CLXXXI. törvény 6.§-a alapján nem részesülhet támogatásban
a) a  támogatási  döntés előkészítésének  és meghozatalának  folyamatában döntés-előkészítőként 
közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)–b) pont alá tartozó személy  közeli hozzátartozója,
d) az a)–c) pontban megjelölt  személy tulajdonában álló  gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány,  társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet,  illetve  
ezek önálló  jogi személyiséggel rendelkező  olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont alá 
tartozó  személy  vezető  tisztségviselő,  az  alapítvány  kezelő  szervének,  szervezetének  tagja, 
tisztségviselője,  a  társadalmi  szervezet,  az  egyház  vagy  a  szakszervezet  ügyintéző  vagy 
képviseleti  szervének tagja,
f) az a társadalmi  szervezet,  egyház vagy  szakszervezet,  illetve  ezek önálló  jogi személyiséggel 
rendelkező  azon szervezeti egysége, mely
fa) a támogatási  döntés  meghozatalát  megelőző  öt évben belül  együttműködési  megállapodást 
kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett  párttal,
fb) a  támogatási  döntés  meghozatalát  megelőző  öt  évben  belül  párttal  közös  jelöltet  állított  
országgyűlési,  európai parlamenti  vagy helyi  önkormányzati  választáson,
g) akinek  a  részvételből  való  kizártságának  tényét  a  törvény  13.  §-a  alapján  a  honlapon 
közzétették.

Kijelentem,  hogy a fenti  törvény szerinti  érintettség, összeférhetetlenség ténye a (szervezet neve)
……………………….…………………………………..………………………….… tekintetében
□ nem áll fenn
□ fennáll

Budapest, ……. …………….…..   ……………………………..
           a pályázó szervezet 

                                                                                                        képviselőjének aláírása
  



Indokolás

1. §-hoz: Jogszabályváltozások átvezetése a preambulum jogszabályi hivatkozásain.

2.-3.  §-hoz:  kötelező  törvényi  előírások  (a  pályázó  érintettségét  és összeférhetetlenségét 
kizáró  nyilatkozat)  valamint  a támogatások felhasználásának pénzügyi  ellenőrzését elősegítő 
dokumentumok  pályázati,  érvényességi feltételként történő szabályozása.

4.  §-  hoz: az  új  tartalmi  követelményeknek  megfelelő  pályázati  adatlap  biztosítja  az 
átláthatóság  követelményének  teljesülését  és  ellenőrzése  hatékonyságának  növelését.  A 
hatályba léptető rendelkezések mellett  a korábbi módosító rendeletek deregulációja.



HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata  Képviselőtestületének  a 
sportról  és annak támogatási rendszeréről szóló 25/2009. (XII. 04.) önkormányzati  rendelet 
módosításáról szóló  …./2012. (……) önkormányzati rendelethez 

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak  végrehajtásának társadalomra  gyakorolt  hatása a közpénzekből  nyújtott 
támogatások átláthatóságának biztosítása és hatékonyabb ellenőrizhetőségének  megteremtése.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A közpénzekből  nyújtott  támogatások átláthatóságának  növelése és a támogatások  felhasználása 
ellenőrzési hatékonyságának növelése pozitívan befolyásolja  az önkormányzat gazdálkodását. 

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltaknak nincs környezetre gyakorolt hatása.

4. Egészségügyi követelmények

A rendeletben foglaltak  végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek

5. Adminisztratív te rheket be folyásoló hatások

A rendeletben foglaltak  nem növelik  az adminisztrációs terheket.

6.  A  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható 
következményei

A  módosuló  rendelkezések  magasabb  rendű  jogszabállyal  való  harmonizáció  érdekében 
szükségesek.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A  rendeletben  foglaltak  végrehajtáshoz  szükséges  személyi,  tárgyi,  szervezeti  és  pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak

sportrendelet hatályos szövege javasolt módosítás szövege



Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő- testülete  – 
továbbiakban  az  Önkormányzat  -  a  helyi  
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV. 
törvény  8.  §.  (1)-(2)  bekezdésében 
meghatározott  feladatok végrehajtására, illetve  
a 16. § (1) bekezdésében,  valamint  a sportról 
szóló  2004.  évi  I.  törvény  55.  §  (6) 
bekezdésében foglalt  felhatalmazás alapján,  az 
Alkotmány  70/D.  §-a  rendelkezéseivel 
összhangban,  a  ferencvárosi  lakosok 
életminősége  javítása  érdekében a következő 
rendeletet alkotja:

7.  § (2)  A támogatás iránti  igényt  az  erről  szóló 
hirdetmény  megjelenését  követő  30  napon 
belül  lehet a pályázati adatlapon benyújtani.  A 
pályázati adatlaphoz mellékelni  kell:

a) szakmai koncepciót,
b) együttműködési megállapodás tervezetét a 

Telepy Károly Testnevelés Szakosított  
Általános Iskola  és Gimnázium.

7.  §  (4)  Nem pályázhatnak  azok  a  szervezetek, 
amelyek  az  Önkormányzattól  bármely 
jogcímen  kapott  támogatással  a  megadott 
határidőig nem számoltak el.

„Budapest Főváros IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete  a sportról szóló  2004. 
évi  I.  törvény  55.  §  (6) 
bekezdésében  foglalt  
felhatalmazás  alapján, 
Magyarország  Alaptörvénye 
32.  cikk  (1)  bekezdésében, 
továbbá  a  helyi  
önkormányzatokról  szóló  
1990. évi  LXV.  törvény  1. §. 
(3)  bekezdésében és 16. §  (1) 
bekezdésében  szabályozott  
feladatkörében  eljárva  a 
ferencvárosi  lakosok 
életminőségének  javítása 
érdekében  a  következő 
rendeletet alkotja”

„ 7. §(2)  A támogatás iránti  igényt  az erről 
szóló  hirdetmény  megjelenését  követő 
30  napon  belül  lehet  az  e  rendelet  
függelékét  képező  pályázati  adatlapon 
benyújtani.  A  pályázati  adatlaphoz 
mellékelni  kell:

a) szakmai koncepciót,
b) együttműködési megállapodás 

tervezetét a Telepy Károly Testnevelés 
Szakosított Általános Iskola és 
Gimnáziummal,

c)a pályázaton résztvevő szervezet 
illetékes bíróság által kiállított 30 napnál 
nem régebbi cégkivonatának illetve  
nyilvántartásba vételének hiteles 
másolatát, 

d) bankszámlaszerződés hiteles másolatát,
e) a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról rendelkező 2007. évi 
CLXXXI. törvény 14. §-ában előírt  
nyilatkozatot.

Az e) pontban foglalt  nyilatkozat 
hiányában a pályázat érvénytelen.”

„7. § (4) Nem indulhat  pályázóként és nem 



9.  § (2)  A támogatás iránti  igényt  az  erről  szóló 
hirdetmény  megjelenését  követő  30  napon 
belül  lehet a pályázati adatlapon benyújtani.  A 
pályázati  adatlaphoz  mellékelni  kell  a 
támogatás  felhasználásáról  szóló  szakmai 
koncepciót.

9.  §  (5)  Nem  részesülhet  támogatásban  az  a 
pályázó, amely
a/  a  benyújtott  korábbi  pályázatában 
megtévesztő  vagy  valótlan  adatot 
szolgáltatott,
b/  a  kapott  támogatást  a  megjelölt  céltól 
részben vagy egészben eltérő célra használta  
fel,
c/  a  támogatási  szerződésben  vállalt  
kötelezettségeit  nem,  vagy  késedelmesen 
teljesítette.

részesülhet támogatásban az a szervezet 
amellyel  szemben  a  közpénzekből 
nyújtott  támogatások  átláthatóságáról 
rendelkező  2007. évi  CLXXXI.  törvény 
6.§-ában  meghatározott  érintettségi  és 
összeférhetetlenségi  kizáró  ok fenn  áll,  
továbbá  amelyek  az  Önkormányzattól  
bármilyen  jogcímen kapott támogatással 
a  megadott  határidőig  nem  számoltak  
el.” 

„9.  §  (2)  A  támogatás  benyújtása  iránti  
kérelemre  a  7.  §  (2)  bekezdését  kell 
alkalmazni  a  b)  pontban  foglaltak  
kivételével.”

.
„9. § (5)  Nem indulhat  pályázóként és nem 

részesülhet  támogatásban  az  a 
szervezet,

a)  amellyel  szemben  a  közpénzekből 
nyújtott  támogatások  átláthatóságáról 
rendelkező  2007.  évi  CLXXXI. 
törvény  6.§-ában  meghatározott  
érintettségi  és  összeférhetetlenségi 
kizáró ok fenn áll,  
b)  amely  a  benyújtott  korábbi 
pályázatában  megtévesztő  vagy 
valótlan adatot szolgáltatott,

c)  amely  a  kapott  támogatást  a 
megjelölt  céltól  részben  vagy 
egészben eltérő célra használta  fel,
d)  amely  a  támogatási  szerződésben 
vállalt  kötelezettségeit  nem,  vagy 
késedelmesen teljesítette.”


