1. melléklet

Ismertették velem az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény, 103. szakasz 3. bekezdés
rendelkezéseit (a SzK Hivatalos Közlönye, 2016/18. és 2018/95. - hiteles értelmezés), amely előírja, hogy
az ügyfél által kezdeményezett eljárásban az illetékes szerv betekintést nyerhet a tényeket tartalmazó
személyes adatokba, amelyek a hivatalos nyilvántartás részét képezik, ezen adatokat begyűjtheti és
feldolgozhatja, azon esetek kivételével amikor az ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy a szükséges adatokat
egyedül szerzi be. Ha az ügyfél az előrelátott határidőig nem mutatja fel az illetékes szerv döntéséhez
szükséges adatokat, az eljárás megindításához szükséges kérelem hiányosnak tekinthető.
Megindítom az eljárást a Közlekedésbiztonsági Ügynökségnél védőkeret kiosztására vonatkozó
támogatás elnyerése érdekében, és megteszem az alábbi
NYILATKOZATOT
Bár a hatóság köteles betekinteni, beszerezni és feldolgozni azokat az adatokat, amelyekről hatósági
nyilvántartást vezetnek, és amelyek a döntéshozatalhoz szükségesek, kijelentem, hogy az eljárás
lefolytatásához a kérelmező székhelye szerint illetékes hatóságtól beszerzem (karikázza be azokat a
bizonyítékokat, amelyeket a pályázó nyújt be):
1) bizonylat, hogy a természetes személy minden vagyonadó alapján fennálló kötelezettségét teljesítette
2) bizonylat, hogy a jogi személy ellen a csődeljárásra és a felszámolásra irányadó előírásoknak
megfelelően korábban nem indult csődeljárás, reorganizáció vagy felszámolás, valamint a gazdasági
társaságok és egyéb szervezési formák jogállására irányadó törvény szerint nem indult kényszertörlési
eljárás
3) bizonylat, hogy a jogi személy vagy vállalkozó nem rendelkezik tevékenység végzését eltiltó jogerős
bírósági vagy közigazgatási intézkedéssel vagy gazdasági bűncselekmény miatti elmarasztalással
4) bizonylat, hogy a jogi személy vagy vállalkozó a közbevételek alapján minden esedékes kötelezettségét
teljesítette, illetve megállapodást kötött az adótartozás megfizetésének átprogramozásáról azzal, hogy az
adótartozás megfizetésének átprogramozásáról szóló megállapodás szerinti adótartozás teljes összege a
kérelem benyújtásának napján nem haladhatja meg az 500.000 dinárt, valamint annak igazolása, hogy az
adótartozás-visszafizetési programból eredő kötelezettségek szabályszerű kiegyenlítése megtörtént, azaz a
kérelem benyújtásának napján az adótartozás-visszafizetési program keretében fennálló kötelezettség nem
áll fenn.
Ismertették velem, hogy amennyiben a hatóság döntéséhez szükséges adatokat nem adom meg, úgy az
eljárás megindítására irányuló kérelem hiányosnak minősül, kérelmem nem kerül elbírálásra.
_____________________
(település)
_____________________
(dátum)
(a felelős személy aláírása)
______________________
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Hozzájárulok ahhoz, hogy a hatóság az eljárás céljaira a hatósági nyilvántartásban vezetett, a
döntéshozatalhoz szükséges adatokat betekinthessen, beszerezzen és feldolgozhasson.

_____________________
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______________________

