Pályázati Űrlap 1. oldal

Pályázati Űrlap
minőségfejlesztési támogatás igénybevételére
Pályázó vagy vállalkozás neve: ……………………………………………………………
Születéskori név(magánszemély): ………………………………………………………
Születési hely, idő (magánszemély): …………………………………………………….
Anyja neve (magánszemély): …………………………………………………………….
Lakóhely, székhelye: ………………………………………………………………………..
Telefonszám: ……………………………….. E-mail címe: ………………………………
Egyéb vagy magánszálláshely címe:…………., …………………………………………………….
Hrsz.: ………………………………
Szálláshely használatának jogcíme: tulajdonos / üzembentartó *
Pályázó adószáma: …………………………
Egyéb vagy magánszálláshely-üzemeltetési engedély nyilvántartási száma: ………………...
Nyilvántartásba vétel dátuma: …………… év………………….. hó……………… nap
2019. évben beszedett és befizetett idegenforgalmi adó összege: ……………………….... Ft.
A pályázó számlaszáma: ……………………………………………………………………

Tájékoztatás:
Egy pályázóhoz tartozó több szálláshely esetén a pályázati űrlap 1. oldalát a szálláshelyek
számával azonos számban külön-külön kell kitölteni.
A 2019. évben beszedett és befizetett idegenforgalmi adó összege a pályázóra vonatkozik, nem az
adott szálláshelyre.

……………………………………….
pályázó aláírása

*kérjük a megfelelő jogcímet aláhúzással jelölni

Pályázati Űrlap 2. oldal

Nyilatkozat
Kijelentem, hogy egyéb vagy magánszálláshely szolgáltatási tevékenységemet, mint adószámmal
rendelkező magánszemély vagy vállalkozás az alábbi TEÁOR besorolás szerint folytatom: ……..
Kijelentem, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16. § (1)
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségemnek és Bük Város Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról rendeletében foglaltaknak
eleget tettem.
Kijelentem, hogy 2019. évben az idegenforgalmi adó ellenőrzése során hiányosságot az általam üzemeltett
szálláshelyen nem tártak fel, továbbá az önkormányzattal szemben lejárt adótartozásom nem áll fenn.
Kijelentem, hogy a pályázat kedvező elbírálása esetén vállalom, hogy a pályázati összeg felhasználásáról
eredeti számla másolatok becsatolásával és fényképes dokumentációval elszámolok 2020.07.01-ig
Kijelentem, hogy tag vagyok a Büki Szobakiadók Szövetségében és a Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai
Egyesületben, illetve vállalom tagsági jogviszonyom fenntartását és a tagsági kötelezettségek teljesítését a
pályázat megvalósítását (a támogatás folyósítását) követő 2 évig a Büki Szobakiadók Szövetségében és a
Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesületben, lejárt tartozással nem rendelkezem feléjük.
Kijelentem, hogy betartom a vendég fogadása, elszállásolása körében a helyi önkormányzati rendeletekben
foglaltakat, tisztességesen és a többi szállásadóval kölcsönösen együttműködve járok el, továbbá nem
működök együtt, illetve nem nyújtok segítséget az illegális vendégközvetítőknek (szobára terelőknek).
Vállalom, hogy én magam (vagy a Ptk. szerinti jogutódom) a jelen pályázati beruházás által érintett
szálláshelyen a megpályázott fejlesztést és a tevékenységet a pályázat megvalósítását (a támogatás
folyósítását) követő 2 évig fenntartom.
Hozzájárulok, a pályázat keretében rendelkezésre bocsátott minden és bármely adatom (pl. az adótitoknak
minősülő IFA-befizetési adatok) pályázat céljával összefüggő kezeléséhez, ellenőrzéséhez. Hozzájárulok,
hogy a pályázat elbíráláshoz kapcsolódóan a fentiekkel összefüggésben a Büki Közös Önkormányzati
Hivatal az általa vezetett és kezelt nyilvántartásokból adatot szolgáltasson a BBKTE részére.

Bük, 2020. ……………………… hó ……… nap
……………………………………….
pályázó aláírása

A minőségfejlesztési támogatás igénybevételének bemutatása:

Pályázati Űrlap 3. oldal

Az alábbi tételek kizárólag a vendégek kényelmét szolgálják, a vendégtérben kerülnek elhelyezésre, kialakításra:
Támogatható beszerzés, beruházás
megnevezése (Egy pályázóhoz tartozó több
szálláshely esetén a beruházással megcélzott
szálláshely megnevezése)

Tervezett beszerzés, beruházás pontos meghatározás
(eszköz neve, típusa, mérete, teljesítménye, funkciói)

Tervezett
egységár
(bruttó Ft)

Tervezett
mennyiség
(db)

Tervezett
beszerzés ár
összesen
(bruttó Ft)

Támogatásra igényelt forrás összege mindösszesen: ……………………………… Ft

………………………………..
pályázó aláírása

Pályázati Űrlap 4. oldal

Alulírott aláírásommal elismerem, hogy a minőségfejlesztési támogatás igénybevételére kiírt
pályázati felhívás szabályait mindenre kiterjedően megismertem, azt elfogadom és magamra
nézve kötelezőnek ismerem el, egyúttal kijelentem, hogy a támogatás felhasználásának
támogató általi ellenőrzéséhez hozzájárulok.
Sikeres pályázat esetén hozzájárulok nevem és címem közzétételéhez a www.buk.hu és a
www.visitbuk.hu honlapon a pályázati eredmények bemutatása kapcsán.

Bük, 2020. ……………………… hó ……… nap
………………………………..
pályázó aláírása

Csatolt mellékletek felsorolása (átvevő tölti ki)
Melléklet megnevezése

Csatolva:
igen / nem

Kötelező melléklet:
1. pályázati felhívás II/2. pontja szerinti igazolás (pályázó saját kezű aláírásával ellátva)

Érkeztetve:

_____________________________
átadó

_______________________________
átvevő

