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Tulajdonosi hozzájárulás és szándéknyilatkozat  

 
 
 

 
 
Alulírott Tóthné Verő Tünde mint Szerep Községi Önkormányzata (székhelye: 4163 Szerep Nagy utca 
53., adószáma: 15728898-2-09, törzskönyvi azonosító száma: 728890, statisztikai számjele: 15728898-
8411-321-09) képviselője ezúton nyilatkozom, hogy az EFOP-2.2.2-17 „Intézményi ellátásról a 
közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című felhívás 
tartalmát megismertem. Ennek keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által 
benyújtandó támogatási kérelem szakmai tartalmát megismertem. Ezek ismeretében hozzájárulok a 
támogatási kérelem megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális 
fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá nyilatkozom, hogy a 393 hrsz alatt 
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1510 m2 alapterületű ingatlan a kötelező 
fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 
 
 
Szerep, 2017. március …. 
 

……………………………….. 
………………. 
polgármester 

 
 
 

 
 
 

NYILATKOZAT 
 

Tulajdonosi hozzájárulás és szándéknyilatkozat  
 
 

 
 
 
Alulírott Tóthné Verő Tünde mint Szerep Községi Önkormányzata (székhelye: 4163 Szerep Nagy utca 
53., adószáma: 15728898-2-09, törzskönyvi azonosító száma: 728890, statisztikai számjele: 15728898-
8411-321-09) képviselője ezúton nyilatkozom, hogy az EFOP-2.2.2-17 „Intézményi ellátásról a 
közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című felhívás 
tartalmát megismertem. Ennek keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által 
benyújtandó támogatási kérelem szakmai tartalmát megismertem. Ezek ismeretében hozzájárulok a 
támogatási kérelem megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális 
fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá nyilatkozom, hogy a 395 hrsz alatt 
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1519 m2 alapterületű ingatlan a kötelező 
fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 
 
 
Szerep, 2017. március …. 
 

……………………………….. 
………………. 
polgármester 

 



NYILATKOZAT 
 

Tulajdonosi hozzájárulás és szándéknyilatkozat  
 

 
 
 
Alulírott Tóthné Verő Tünde mint Szerep Községi Önkormányzata (székhelye: 4163 Szerep Nagy utca 
53., adószáma: 15728898-2-09, törzskönyvi azonosító száma: 728890, statisztikai számjele: 15728898-
8411-321-09) képviselője ezúton nyilatkozom, hogy az EFOP-2.2.2-17 „Intézményi ellátásról a 
közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című felhívás 
tartalmát megismertem. Ennek keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által 
benyújtandó támogatási kérelem szakmai tartalmát megismertem. Ezek ismeretében hozzájárulok a 
támogatási kérelem megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális 
fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá nyilatkozom, hogy a 397 hrsz alatt 
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1509 m2 alapterületű ingatlan a kötelező 
fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 
 
 
Szerep, 2017. március …. 
 

……………………………….. 
………………. 
polgármester 

 
NYILATKOZAT 

 
Tulajdonosi hozzájárulás és szándéknyilatkozat  

 
 
 

 
 
Alulírott Tóthné Verő Tünde mint Szerep Községi Önkormányzata (székhelye: 4163 Szerep Nagy utca 
53., adószáma: 15728898-2-09, törzskönyvi azonosító száma: 728890, statisztikai számjele: 15728898-
8411-321-09) képviselője ezúton nyilatkozom, hogy az EFOP-2.2.2-17 „Intézményi ellátásról a 
közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című felhívás 
tartalmát megismertem. Ennek keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által 
benyújtandó támogatási kérelem szakmai tartalmát megismertem. Ezek ismeretében hozzájárulok a 
támogatási kérelem megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális 
fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá nyilatkozom, hogy a 399 hrsz alatt 
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1519 m2 alapterületű ingatlan a kötelező 
fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 
 
 
Szerep, 2017. március …. 
 

……………………………….. 
………………. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NYILATKOZAT 
 

Tulajdonosi hozzájárulás és szándéknyilatkozat  
 

 
 

 
 

 
 
Alulírott Tóthné Verő Tünde mint Szerep Községi Önkormányzata (székhelye: 4163 Szerep Nagy utca 
53., adószáma: 15728898-2-09, törzskönyvi azonosító száma: 728890, statisztikai számjele: 15728898-
8411-321-09) képviselője ezúton nyilatkozom, hogy az EFOP-2.2.2-17 „Intézményi ellátásról a 
közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című felhívás 
tartalmát megismertem. Ennek keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által 
benyújtandó támogatási kérelem szakmai tartalmát megismertem. Ezek ismeretében hozzájárulok a 
támogatási kérelem megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális 
fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá nyilatkozom, hogy a 400 hrsz alatt 
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1509 m2 alapterületű ingatlan a kötelező 
fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 
 
 
Szerep, 2017. március …. 
 

……………………………….. 
………………. 
polgármester 
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Tulajdonosi hozzájárulás és szándéknyilatkozat  
 
 

 
 
 
Alulírott Tóthné Verő Tünde mint Szerep Községi Önkormányzata (székhelye: 4163 Szerep Nagy utca 
53., adószáma: 15728898-2-09, törzskönyvi azonosító száma: 728890, statisztikai számjele: 15728898-
8411-321-09) képviselője ezúton nyilatkozom, hogy az EFOP-2.2.2-17 „Intézményi ellátásról a 
közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című felhívás 
tartalmát megismertem. Ennek keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által 
benyújtandó támogatási kérelem szakmai tartalmát megismertem. Ezek ismeretében hozzájárulok a 
támogatási kérelem megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális 
fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá nyilatkozom, hogy a 402 hrsz alatt 
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1519 m2 alapterületű ingatlan a kötelező 
fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 
 
 
Szerep, 2017. március …. 
 

……………………………….. 
………………. 
polgármester 

 
 
 
 
 



NYILATKOZAT 
 

Tulajdonosi hozzájárulás és szándéknyilatkozat  
 

 
 
 
Alulírott Tóthné Verő Tünde mint Szerep Községi Önkormányzata (székhelye: 4163 Szerep Nagy utca 
53., adószáma: 15728898-2-09, törzskönyvi azonosító száma: 728890, statisztikai számjele: 15728898-
8411-321-09) képviselője ezúton nyilatkozom, hogy az EFOP-2.2.2-17 „Intézményi ellátásról a 
közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című felhívás 
tartalmát megismertem. Ennek keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által 
benyújtandó támogatási kérelem szakmai tartalmát megismertem. Ezek ismeretében hozzájárulok a 
támogatási kérelem megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális 
fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá nyilatkozom, hogy a 404 hrsz alatt 
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1509 m2 alapterületű ingatlan a kötelező 
fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 
 
 
Szerep, 2017. március …. 
 

……………………………….. 
………………. 
polgármester 

 
 
 

NYILATKOZAT 
 

Tulajdonosi hozzájárulás és szándéknyilatkozat  
 

 
 
 
Alulírott Tóthné Verő Tünde mint Szerep Községi Önkormányzata (székhelye: 4163 Szerep Nagy utca 
53., adószáma: 15728898-2-09, törzskönyvi azonosító száma: 728890, statisztikai számjele: 15728898-
8411-321-09) képviselője ezúton nyilatkozom, hogy az EFOP-2.2.2-17 „Intézményi ellátásról a 
közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című felhívás 
tartalmát megismertem. Ennek keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által 
benyújtandó támogatási kérelem szakmai tartalmát megismertem. Ezek ismeretében hozzájárulok a 
támogatási kérelem megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális 
fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá nyilatkozom, hogy a 406 hrsz alatt 
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1557 m2 alapterületű ingatlan a kötelező 
fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 
 
 
Szerep, 2017. március …. 
 

……………………………….. 
………………. 
polgármester 


