		A Támogatási Szerződés 3/SZ. számú dokumentuma
MÉDIASZOLGÁLTATÁS-TÁMOGATÓ ÉS VAGYONKEZELŐ ALAP
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SZERKESZTŐI NYILATKOZAT
A NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓHOZ 
helyi vagy körzeti televíziós műsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkező műsorszolgáltatók részére közéleti magazinműsor, sportműsort is tartalmazható hírműsor illetve kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárásban
TVÁLLANDÓ2010

2



a Kedvezményezett neve:		………………………………………………………….
az állandó műsor címe:		………………………………………………………….
a műsorszolgáltatás állandó megnevezése: ………………………………………………..
a teljes támogatott időszak:	          …... év ….… hó …. naptól  … év …... hó …… napig
a támogatott negyedév:		
a Pályázati Kérelem iktatószáma:	              MA-TVÁLLANÓ2010 - …………………….
a Szerkesztő neve:	 		………………………………………………………….




Alulírott a fentiekben megnevezett állandó műsor Szerkesztője kijelentem, hogy
a)	az állandó műsor e támogatott negyedévben maradéktalanul és teljes egészében a Pályázati Felhívás, a Pályázati Kérelem, a Támogatási Szerződés és mellékletei valamint a közszolgálati műsorszámoktól elvárható minőségi követelmények keretei között a legmagasabb színvonalon készült el, és került folyamatosan adásba;
b)	az e támogatott negyedévben készített és adásba került állandó műsor teljes egészében megfelel a Pályázati Felhívásban előírt kötelező feltételeknek, a Pályázati Kérelemben vállalt kötelező adatoknak, a tartalmi összefoglalónak valamint a szerkesztői koncepcióban rögzítetteknek;
c)	minden, a műsorkészítés során a pályázati dokumentációban írottakhoz képest eszközölt módosítás, változtatás az állandó műsor legalább azonos színvonalú készítése érdekében történt;
d)	a Kedvezményezett e támogatott negyedévben mindenben megfelelt és teljes egészében eleget tett a Pályázati Kérelemben és a Támogatási Szerződésben rögzített vállalásainak; 
e)	a Kedvezményezett által kiállított negyedéves beszámolólap tartalmát ismerem, az abban foglaltak valódiságát igazolom.



A jelen nyilatkozatomat a Kedvezményezett fentiekben rögzített negyedéves beszámolójához nyújtom. Tudomással bírok arról, hogy a teljesítés elfogadását vagy elutasítását és annak indoklását a Támogató nyilvánosságra hozhatja; továbbá hogy ez érintheti a közreműködésemmel a jövőben benyújtásra kerülő pályázati kérelmek sorsát.


……………………… , ….… év …………..hó ………nap


………………………………….
                                                                                      	  a Szerkesztő aláírása
Ellenjegyzés: 

………………………………………, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap megbízott munkatársa kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat
	 	azonosító adatai a támogatási célt egyértelműen meghatározzák,
	 	hiánytalanul és egyértelműen kitöltött,
	    az állandó műsor szerkesztője által jegyzett.

A jelen nyilatkozat a Támogatási Szerződésben előírtaknak mindenben megfelel. 	

A beszámolólap a jelen nyilatkozatban vizsgált szempontok mindegyike 
szerint elfogadható. 									
                                                                          		
                                                                                             …………………………………
        									tartalmi ellenőr                                                                                         
                                                                                  


