
2.sz. melléklet a …………./2017.(III….) számú határozathoz 

 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott Tóthné Verő Tünde, mint a Szerep Községi Önkormányzata (székhelye: Nagy utca 

53., adószáma: 15728898-2-09, törzskönyvi azonosító száma: 728890, statisztikai számjele: 

15728898-8411-321-09, a továbbiakban: Önkormányzat) polgármestere, az Önkormányzat 

nevében és képviseletében eljárva, az Önkormányzat ……………. számú képviselő-testületi 

döntése alapján 

nyilatkozom, 
 

hogy az EFOP-2.2.2-17 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés 

fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című felhívás tartalmát megismertem, az ennek 

keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) által 

benyújtott támogatási kérelem szakmai tartalmát megismertem, 

 

hozzájárulásomat adom 
 

ahhoz, hogy az SZGYF, az 1/1 arányban az Önkormányzat, tulajdonában álló, 393 hrsz alatt 

nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1510 m2 alapterületű ingatlan (a 

továbbiakban: ingatlan) vonatkozásában  

- a „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – 

intézményi férőhely kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17 számú pályázaton részt vegyen,  

- az ingatlanon a projektet megvalósítsa,  

- a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket aktiválja, illetve  
 

vállalom, 

 

hogy az ingatlan a pályázat kötelező fenntartási időszakában a fejlesztés céljára rendelkezésre 

áll, továbbá 

 

feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásomat és egyben meghatalmazásomat adom 

 

az SZGYF részére ahhoz, hogy az Önkormányzat nevében és képviseletében eljárva, minden 

további megkérdezése nélkül:  

 

- a pályázat alapján, a pályázatban megjelölt, az SZGYF által megvalósítani kívánt 

beruházásokat az ingatlanon megvalósítsa, 

- a megvalósított beruházást aktiválja, illetve azt idegen vagyonon eszközölt beruházásként 

tartsa nyilván, 

- a pályázat benyújtásával, a beruházás megvalósításával és a pályázat lezárásával 

összefüggésben esetlegesen felmerülő esetekben az építésügyi és egyéb hatóságoknál eljárjon, 

a szükséges hatósági eljárásokat megindítsa és közreműködjön annak lefolytatásában.  

A jelen meghatalmazás kiterjed arra, is, hogy a meghatalmazott képviseletében eljáró személy 

az ügyben meghatalmazást adjon az SZGYF-fel foglalkoztatási jogviszonyban álló személy 

részére. 

 

Szerep, 2017. március … 

 

……………………………………. 
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Önkormányzata 



NYILATKOZAT 
 

Alulírott Tóthné Verő Tünde, mint a Szerep Községi Önkormányzata (székhelye: Nagy utca 

53., adószáma: 15728898-2-09, törzskönyvi azonosító száma: 728890, statisztikai számjele: 

15728898-8411-321-09, a továbbiakban: Önkormányzat) polgármestere, az Önkormányzat 

nevében és képviseletében eljárva, az Önkormányzat ……………. számú képviselő-testületi 

döntése alapján 

nyilatkozom, 
 

hogy az EFOP-2.2.2-17 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés 

fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című felhívás tartalmát megismertem, az ennek 

keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) által 

benyújtott támogatási kérelem szakmai tartalmát megismertem, 

 

hozzájárulásomat adom 
 

ahhoz, hogy az SZGYF, az 1/1 arányban az Önkormányzat, tulajdonában álló, 395 hrsz alatt 

nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1519 m2 alapterületű ingatlan (a 

továbbiakban: ingatlan) vonatkozásában  

- a „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – 

intézményi férőhely kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17 számú pályázaton részt vegyen,  

- az ingatlanon a projektet megvalósítsa,  

- a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket aktiválja, illetve  
 

vállalom, 

 

hogy az ingatlan a pályázat kötelező fenntartási időszakában a fejlesztés céljára rendelkezésre 

áll, továbbá 

 

feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásomat és egyben meghatalmazásomat adom 

 

az SZGYF részére ahhoz, hogy az Önkormányzat nevében és képviseletében eljárva, minden 

további megkérdezése nélkül:  

 

- a pályázat alapján, a pályázatban megjelölt, az SZGYF által megvalósítani kívánt 

beruházásokat az ingatlanon megvalósítsa, 

- a megvalósított beruházást aktiválja, illetve azt idegen vagyonon eszközölt beruházásként 

tartsa nyilván, 

- a pályázat benyújtásával, a beruházás megvalósításával és a pályázat lezárásával 

összefüggésben esetlegesen felmerülő esetekben az építésügyi és egyéb hatóságoknál eljárjon, 

a szükséges hatósági eljárásokat megindítsa és közreműködjön annak lefolytatásában.  

A jelen meghatalmazás kiterjed arra, is, hogy a meghatalmazott képviseletében eljáró személy 

az ügyben meghatalmazást adjon az SZGYF-fel foglalkoztatási jogviszonyban álló személy 

részére. 

 

Szerep, 2017. március … 

 

……………………………………. 

Polgármester 

Önkormányzata 

 

 



NYILATKOZAT 
 

Alulírott Tóthné Verő Tünde, mint a Szerep Községi Önkormányzata (székhelye: Nagy utca 

53., adószáma: 15728898-2-09, törzskönyvi azonosító száma: 728890, statisztikai számjele: 

15728898-8411-321-09, a továbbiakban: Önkormányzat) polgármestere, az Önkormányzat 

nevében és képviseletében eljárva, az Önkormányzat ……………. számú képviselő-testületi 

döntése alapján 

nyilatkozom, 
 

hogy az EFOP-2.2.2-17 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés 

fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című felhívás tartalmát megismertem, az ennek 

keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) által 

benyújtott támogatási kérelem szakmai tartalmát megismertem, 

 

hozzájárulásomat adom 
 

ahhoz, hogy az SZGYF, az 1/1 arányban az Önkormányzat, tulajdonában álló, 397 hrsz alatt 

nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1509 m2 alapterületű ingatlan (a 

továbbiakban: ingatlan) vonatkozásában  

- a „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – 

intézményi férőhely kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17 számú pályázaton részt vegyen,  

- az ingatlanon a projektet megvalósítsa,  

- a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket aktiválja, illetve  
 

vállalom, 

 

hogy az ingatlan a pályázat kötelező fenntartási időszakában a fejlesztés céljára rendelkezésre 

áll, továbbá 

 

feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásomat és egyben meghatalmazásomat adom 

 

az SZGYF részére ahhoz, hogy az Önkormányzat nevében és képviseletében eljárva, minden 

további megkérdezése nélkül:  

 

- a pályázat alapján, a pályázatban megjelölt, az SZGYF által megvalósítani kívánt 

beruházásokat az ingatlanon megvalósítsa, 

- a megvalósított beruházást aktiválja, illetve azt idegen vagyonon eszközölt beruházásként 

tartsa nyilván, 

- a pályázat benyújtásával, a beruházás megvalósításával és a pályázat lezárásával 

összefüggésben esetlegesen felmerülő esetekben az építésügyi és egyéb hatóságoknál eljárjon, 

a szükséges hatósági eljárásokat megindítsa és közreműködjön annak lefolytatásában.  

A jelen meghatalmazás kiterjed arra, is, hogy a meghatalmazott képviseletében eljáró személy 

az ügyben meghatalmazást adjon az SZGYF-fel foglalkoztatási jogviszonyban álló személy 

részére. 

 

Szerep, 2017. március … 

 

……………………………………. 

Polgármester 

Önkormányzata 

 

 



NYILATKOZAT 
 

Alulírott Tóthné Verő Tünde, mint a Szerep Községi Önkormányzata (székhelye: Nagy utca 

53., adószáma: 15728898-2-09, törzskönyvi azonosító száma: 728890, statisztikai számjele: 

15728898-8411-321-09, a továbbiakban: Önkormányzat) polgármestere, az Önkormányzat 

nevében és képviseletében eljárva, az Önkormányzat ……………. számú képviselő-testületi 

döntése alapján 

nyilatkozom, 
 

hogy az EFOP-2.2.2-17 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés 

fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című felhívás tartalmát megismertem, az ennek 

keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) által 

benyújtott támogatási kérelem szakmai tartalmát megismertem, 

 

hozzájárulásomat adom 
 

ahhoz, hogy az SZGYF, az 1/1 arányban az Önkormányzat, tulajdonában álló, 399 hrsz alatt 

nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1519 m2 alapterületű ingatlan (a 

továbbiakban: ingatlan) vonatkozásában  

- a „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – 

intézményi férőhely kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17 számú pályázaton részt vegyen,  

- az ingatlanon a projektet megvalósítsa,  

- a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket aktiválja, illetve  
 

vállalom, 

 

hogy az ingatlan a pályázat kötelező fenntartási időszakában a fejlesztés céljára rendelkezésre 

áll, továbbá 

 

feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásomat és egyben meghatalmazásomat adom 

 

az SZGYF részére ahhoz, hogy az Önkormányzat nevében és képviseletében eljárva, minden 

további megkérdezése nélkül:  

 

- a pályázat alapján, a pályázatban megjelölt, az SZGYF által megvalósítani kívánt 

beruházásokat az ingatlanon megvalósítsa, 

- a megvalósított beruházást aktiválja, illetve azt idegen vagyonon eszközölt beruházásként 

tartsa nyilván, 

- a pályázat benyújtásával, a beruházás megvalósításával és a pályázat lezárásával 

összefüggésben esetlegesen felmerülő esetekben az építésügyi és egyéb hatóságoknál eljárjon, 

a szükséges hatósági eljárásokat megindítsa és közreműködjön annak lefolytatásában.  

A jelen meghatalmazás kiterjed arra, is, hogy a meghatalmazott képviseletében eljáró személy 

az ügyben meghatalmazást adjon az SZGYF-fel foglalkoztatási jogviszonyban álló személy 

részére. 

 

Szerep, 2017. március … 

 

……………………………………. 

Polgármester 

Önkormányzata 

 

 



NYILATKOZAT 
 

Alulírott Tóthné Verő Tünde, mint a Szerep Községi Önkormányzata (székhelye: Nagy utca 

53., adószáma: 15728898-2-09, törzskönyvi azonosító száma: 728890, statisztikai számjele: 

15728898-8411-321-09, a továbbiakban: Önkormányzat) polgármestere, az Önkormányzat 

nevében és képviseletében eljárva, az Önkormányzat ……………. számú képviselő-testületi 

döntése alapján 

nyilatkozom, 
 

hogy az EFOP-2.2.2-17 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés 

fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című felhívás tartalmát megismertem, az ennek 

keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) által 

benyújtott támogatási kérelem szakmai tartalmát megismertem, 

 

hozzájárulásomat adom 
 

ahhoz, hogy az SZGYF, az 1/1 arányban az Önkormányzat, tulajdonában álló, 400 hrsz alatt 

nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1509 m2 alapterületű ingatlan (a 

továbbiakban: ingatlan) vonatkozásában  

- a „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – 

intézményi férőhely kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17 számú pályázaton részt vegyen,  

- az ingatlanon a projektet megvalósítsa,  

- a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket aktiválja, illetve  
 

vállalom, 

 

hogy az ingatlan a pályázat kötelező fenntartási időszakában a fejlesztés céljára rendelkezésre 

áll, továbbá 

 

feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásomat és egyben meghatalmazásomat adom 

 

az SZGYF részére ahhoz, hogy az Önkormányzat nevében és képviseletében eljárva, minden 

további megkérdezése nélkül:  

 

- a pályázat alapján, a pályázatban megjelölt, az SZGYF által megvalósítani kívánt 

beruházásokat az ingatlanon megvalósítsa, 

- a megvalósított beruházást aktiválja, illetve azt idegen vagyonon eszközölt beruházásként 

tartsa nyilván, 

- a pályázat benyújtásával, a beruházás megvalósításával és a pályázat lezárásával 

összefüggésben esetlegesen felmerülő esetekben az építésügyi és egyéb hatóságoknál eljárjon, 

a szükséges hatósági eljárásokat megindítsa és közreműködjön annak lefolytatásában.  

A jelen meghatalmazás kiterjed arra, is, hogy a meghatalmazott képviseletében eljáró személy 

az ügyben meghatalmazást adjon az SZGYF-fel foglalkoztatási jogviszonyban álló személy 

részére. 

 

Szerep, 2017. március … 

 

……………………………………. 

Polgármester 

Önkormányzata 

 

 



NYILATKOZAT 
 

Alulírott Tóthné Verő Tünde, mint a Szerep Községi Önkormányzata (székhelye: Nagy utca 

53., adószáma: 15728898-2-09, törzskönyvi azonosító száma: 728890, statisztikai számjele: 

15728898-8411-321-09, a továbbiakban: Önkormányzat) polgármestere, az Önkormányzat 

nevében és képviseletében eljárva, az Önkormányzat ……………. számú képviselő-testületi 

döntése alapján 

nyilatkozom, 
 

hogy az EFOP-2.2.2-17 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés 

fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című felhívás tartalmát megismertem, az ennek 

keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) által 

benyújtott támogatási kérelem szakmai tartalmát megismertem, 

 

hozzájárulásomat adom 
 

ahhoz, hogy az SZGYF, az 1/1 arányban az Önkormányzat, tulajdonában álló, 402 hrsz alatt 

nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1519 m2 alapterületű ingatlan (a 

továbbiakban: ingatlan) vonatkozásában  

- a „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – 

intézményi férőhely kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17 számú pályázaton részt vegyen,  

- az ingatlanon a projektet megvalósítsa,  

- a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket aktiválja, illetve  
 

vállalom, 

 

hogy az ingatlan a pályázat kötelező fenntartási időszakában a fejlesztés céljára rendelkezésre 

áll, továbbá 

 

feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásomat és egyben meghatalmazásomat adom 

 

az SZGYF részére ahhoz, hogy az Önkormányzat nevében és képviseletében eljárva, minden 

további megkérdezése nélkül:  

 

- a pályázat alapján, a pályázatban megjelölt, az SZGYF által megvalósítani kívánt 

beruházásokat az ingatlanon megvalósítsa, 

- a megvalósított beruházást aktiválja, illetve azt idegen vagyonon eszközölt beruházásként 

tartsa nyilván, 

- a pályázat benyújtásával, a beruházás megvalósításával és a pályázat lezárásával 

összefüggésben esetlegesen felmerülő esetekben az építésügyi és egyéb hatóságoknál eljárjon, 

a szükséges hatósági eljárásokat megindítsa és közreműködjön annak lefolytatásában.  

A jelen meghatalmazás kiterjed arra, is, hogy a meghatalmazott képviseletében eljáró személy 

az ügyben meghatalmazást adjon az SZGYF-fel foglalkoztatási jogviszonyban álló személy 

részére. 

 

Szerep, 2017. március … 

 

……………………………………. 

Polgármester 

Önkormányzata 

 

 



NYILATKOZAT 
 

Alulírott Tóthné Verő Tünde, mint a Szerep Községi Önkormányzata (székhelye: Nagy utca 

53., adószáma: 15728898-2-09, törzskönyvi azonosító száma: 728890, statisztikai számjele: 

15728898-8411-321-09, a továbbiakban: Önkormányzat) polgármestere, az Önkormányzat 

nevében és képviseletében eljárva, az Önkormányzat ……………. számú képviselő-testületi 

döntése alapján 

nyilatkozom, 
 

hogy az EFOP-2.2.2-17 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés 

fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című felhívás tartalmát megismertem, az ennek 

keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) által 

benyújtott támogatási kérelem szakmai tartalmát megismertem, 

 

hozzájárulásomat adom 
 

ahhoz, hogy az SZGYF, az 1/1 arányban az Önkormányzat, tulajdonában álló, 404 hrsz alatt 

nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1509 m2 alapterületű ingatlan (a 

továbbiakban: ingatlan) vonatkozásában  

- a „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – 

intézményi férőhely kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17 számú pályázaton részt vegyen,  

- az ingatlanon a projektet megvalósítsa,  

- a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket aktiválja, illetve  
 

vállalom, 

 

hogy az ingatlan a pályázat kötelező fenntartási időszakában a fejlesztés céljára rendelkezésre 

áll, továbbá 

 

feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásomat és egyben meghatalmazásomat adom 

 

az SZGYF részére ahhoz, hogy az Önkormányzat nevében és képviseletében eljárva, minden 

további megkérdezése nélkül:  

 

- a pályázat alapján, a pályázatban megjelölt, az SZGYF által megvalósítani kívánt 

beruházásokat az ingatlanon megvalósítsa, 

- a megvalósított beruházást aktiválja, illetve azt idegen vagyonon eszközölt beruházásként 

tartsa nyilván, 

- a pályázat benyújtásával, a beruházás megvalósításával és a pályázat lezárásával 

összefüggésben esetlegesen felmerülő esetekben az építésügyi és egyéb hatóságoknál eljárjon, 

a szükséges hatósági eljárásokat megindítsa és közreműködjön annak lefolytatásában.  

A jelen meghatalmazás kiterjed arra, is, hogy a meghatalmazott képviseletében eljáró személy 

az ügyben meghatalmazást adjon az SZGYF-fel foglalkoztatási jogviszonyban álló személy 

részére. 

 

Szerep, 2017. március … 

 

……………………………………. 

Polgármester 

Önkormányzata 

 

 



NYILATKOZAT 
 

Alulírott Tóthné Verő Tünde, mint a Szerep Községi Önkormányzata (székhelye: Nagy utca 

53., adószáma: 15728898-2-09, törzskönyvi azonosító száma: 728890, statisztikai számjele: 

15728898-8411-321-09, a továbbiakban: Önkormányzat) polgármestere, az Önkormányzat 

nevében és képviseletében eljárva, az Önkormányzat ……………. számú képviselő-testületi 

döntése alapján 

nyilatkozom, 
 

hogy az EFOP-2.2.2-17 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés 

fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című felhívás tartalmát megismertem, az ennek 

keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) által 

benyújtott támogatási kérelem szakmai tartalmát megismertem, 

 

hozzájárulásomat adom 
 

ahhoz, hogy az SZGYF, az 1/1 arányban az Önkormányzat, tulajdonában álló, 406 hrsz alatt 

nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1557 m2 alapterületű ingatlan (a 

továbbiakban: ingatlan) vonatkozásában  

- a „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – 

intézményi férőhely kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17 számú pályázaton részt vegyen,  

- az ingatlanon a projektet megvalósítsa,  

- a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket aktiválja, illetve  
 

vállalom, 

 

hogy az ingatlan a pályázat kötelező fenntartási időszakában a fejlesztés céljára rendelkezésre 

áll, továbbá 

 

feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásomat és egyben meghatalmazásomat adom 

 

az SZGYF részére ahhoz, hogy az Önkormányzat nevében és képviseletében eljárva, minden 

további megkérdezése nélkül:  

 

- a pályázat alapján, a pályázatban megjelölt, az SZGYF által megvalósítani kívánt 

beruházásokat az ingatlanon megvalósítsa, 

- a megvalósított beruházást aktiválja, illetve azt idegen vagyonon eszközölt beruházásként 

tartsa nyilván, 

- a pályázat benyújtásával, a beruházás megvalósításával és a pályázat lezárásával 

összefüggésben esetlegesen felmerülő esetekben az építésügyi és egyéb hatóságoknál eljárjon, 

a szükséges hatósági eljárásokat megindítsa és közreműködjön annak lefolytatásában.  

A jelen meghatalmazás kiterjed arra, is, hogy a meghatalmazott képviseletében eljáró személy 

az ügyben meghatalmazást adjon az SZGYF-fel foglalkoztatási jogviszonyban álló személy 

részére. 

 

Szerep, 2017. március … 

 

……………………………………. 

Polgármester 

Önkormányzata 

 


