1. számú melléklet a 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT
a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény szerinti ..........
fejlesztési tanács munkájában történő részvételhez
I. A szervezet nyilvántartás szerinti adatai
1. a szervezet neve: ...................................................................................................................
2. a szervezet székhelye: ...........................................................................................................
3. a szervezet képviselőjének neve: ..........................................................................................
4. a szervezet képviselőjének értesítési címe: ...........................................................................
5. a szervezet képviselőjének telefonszáma: ............................................................................
6. a szervezet képviselőjének faxszáma: ..................................................................................
7. a szervezet képviselőjének e-mail címe: ...............................................................................
8. a szervezet nyilvántartásba vételét elrendelő bíróság (hatóság) megnevezése: ....................
9. a végzés (határozat) száma: ..................................................................................................
10. a végzés (határozat) jogerőre emelkedésének időpontja: ...................................................
II. A szervezetet a tanácsban állandó jelleggel képviselő tag adatai
1. neve: ......................................................................................................................................
2. értesítési címe: ......................................................................................................................
3. telefonszáma: ........................................................................................................................
4. faxszáma: .............................................................................................................................
5. e-mail címe: ..........................................................................................................................
Csak a civil szervezetek által töltendő ki az alábbi III-IV. rész.
III. A szervezet működésének hatóköre ........................................................................................
IV. A III. pontban tett nyilatkozatnak megfelelő működési hatókör bemutatása
1. Az előző naptári év azon programjainak, eseményeinek, szolgáltatásainak adatokkal alátámasztott rövid
bemutatása,
amelyek
a
fentiekben
megjelölt
tevékenységi
hatókört
igazolják:
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2.1. Társadalmi szervezet esetében a taglétszám és annak területi szervezeti egységenként történő bontása
(tárgyév január 1-jei állapot szerint): ..................................................................
.......................................................................................................................................................
2.2. Társadalmi szervezetek szövetsége esetében a tagszervezetek száma és a tagszervezetek területi (megyei,
regionális) megoszlása, illetve azok taglétszámai (tárgyév január 1-jei állapot szerint):
.......................................................................................................................................................
2.3. Alapítvány esetében a nyújtott szolgáltatások igénybe vevőinek száma, valamint ezeknek területi
szervezeti egységenként vagy területi programonként, szolgáltatásonként történő megoszlása (az előző naptári
évre vonatkozóan): ........................................................................
.......................................................................................................................................................
V. Záradékok
1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozatban írt adatok a valóságnak
megfelelnek.
2. A civil szervezet képviselőjeként hozzájárulok ahhoz, hogy e nyilatkozatot a fejlesztési tanácsok, a
közigazgatási hivatal és a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal a .../2004. ( ) Korm. rendeletben
foglaltak szerint kezelje és használja fel.

2004. ...........................................................
..........................................................
szervezet képviselője
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Előttünk, mint tanúk előtt:
1 .............................................................
név
.............................................................
lakcím
.............................................................
aláírás

2 .............................................................
név
.............................................................
lakcím
.............................................................
aláírás

TÁJÉKOZTATÓ
A határidő utolsó napján postára adott nyilatkozatot határidőben megküldöttnek kell tekintetni. A határidőn
túl benyújtott vagy téves címzés miatt határidőn túl megérkező nyilatkozatok nem fogadhatóak el.
A nyilatkozathoz csatolni kell:
1. A szervezet hatályos létesítő okiratának az egyszerű másolatát, a szervezet képviselőjének arra irányuló
nyilatkozatával (rávezetett záradékával) együtt, hogy a másolati irat az eredetivel mindenben megegyezik.
2. A szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló jogerős bírósági végzésnek az egyszerű másolatát, a
szervezet képviselőjének arra irányuló nyilatkozatával (rávezetett záradékával) együtt, hogy a másolati irat az
eredetivel mindenben megegyezik.
3. A szervezet székhelye szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított 30
napnál nem régebbi kivonatot.
A hiányosan, ellentmondásosan kitöltött, avagy mellékletek nélkül megküldött nyilatkozat érvényes
bejelentkezésként nem fogadható el.
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