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I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA, FOGALMAK
1.

A szabályzat célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat), és a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
(továbbiakban: Hivatal) szerződéskötési gyakorlatának egységesítése.

2.

A szabályzat hatálya kiterjed a Hivatal valamennyi szervezeti egységére és alkalmazottjára,
valamint az Önkormányzat vagy a Hivatal által megkötendő valamennyi szerződésre.

3.

A szabályzat alkalmazása során – elnevezéstől függetlenül (pl. szerződés, megállapodás,
egyezmény) – szerződésnek (továbbiakban: szerződés) kell tekinteni két vagy több személy
egybehangzó, joghatás kiváltására irányuló írásbeli nyilatkozatát, ide nem értve az
Önkormányzat és a Hivatal beszerzések rendjéről szóló összevont szabályzata (a továbbiakban:
Beszerzési Szabályzat) szerinti megrendelőt.

4.

E szabályzat alkalmazása egyéb belső szabályzatokkal – különösen a Beszerzési Szabályzattal
– összhangban, és együttesen alkalmazandó.

II. A SZERZŐDÉSKÖTÉS FELTÉTELEI
1.

Megbízási, vállalkozási, illetve munkaszerződés nem köthető olyan feladat elvégzésére,
amelyre csak köztisztviselői kinevezés adható.

2.

Az 1. pontban nem szereplő feladat ellátására megbízási, illetve vállalkozási szerződés abban
az esetben köthető, ha
a) a szolgáltatás - vállalkozás esetében az eredmény - tárgya jogügyletileg korlátozott, és a
szerződésben előre pontosan meghatározható, és
b) a feladat jellege lehetővé teszi, hogy a közigazgatási szervet, mint megrendelőt, illetve
megbízót kizárólag korrekciós jellegű, az érdekközvetítést szolgáló utasítási jog illesse meg, és
c) a feladat a megbízott, vállalkozó saját anyagainak, illetve eszközeinek felhasználásával
teljesíthető, és
d) a feladat teljesítésének helye nem szükséges, hogy a közigazgatási szerv székhelyén,
telephelyén legyen, azt a megbízott, illetve a vállalkozó maga választhatja meg, illetve az a
feladat ellátásához igazítható.

3.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
51.§ (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv állományába tartozó személy részére
megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható
feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban
kötött szerződés a Korm. rendelet szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A
szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési
szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe
tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

4.

Nem köthető továbbá olyan természetes, jogi személlyel, vagy jogi személyiség nélküli
szervezettel szerződés, amelyekkel az adott jogügyletben jogszabályon alapuló
összeférhetetlenségük megállapítható, illetve a velük való szerződéskötés egyéb okból jogsértő.

5.

Abban az esetben, ha a szerződés tárgya olyan feladat ellátása, amelyhez jogszabály
meghatározott végzettség vagy engedély meglétét írja elő, a szerződés megkötésére csak e
végzettséggel, engedéllyel rendelkező személlyel, illetve ilyen végzettséggel, engedéllyel
rendelkező taggal, vagy munkavállalóval rendelkező szervezettel kerülhet sor. A szerződés
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megkötése előtt a feladat ellátására szerződő személy illetve szervezet okirat másolatának
átadásával köteles igazolni a feltételeknek való megfelelőséget, valamint az engedély meglétét.
6.

Csak olyan gazdálkodó szervezettel köthető szerződés, amely jogszabály alapján jogok
szerzésére és kötelezettségek vállalására képes, jogképes, és megfelelő képviselettel
rendelkezik. Vagyongazdálkodást érintő kérdésekben, illetve a kiadási előirányzatok terhére
kötött visszterhes szerződések esetén a szerződő félnek ezen túlmenően átlátható szervezetnek
kell lennie és cégszerűen aláírt okiratban nyilatkoznia kell a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti feltételek meglétéről elsősorban a jelen
szabályzat megfelelő melléklete szerint: a törvény erejénél fogva átlátható szervezeteknek az 1.
melléklet, a törvény erejénél fogva átlátható szervezetnek nem minősülő jogi személyeknek
vagy ilyen szervezetnek nem minősülő, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezeteknek a 2. melléklet, a civil szervezeteknek és vízitársulatoknak a 3. melléklet szerinti
nyomtatványon. A jelen szerződés mellékeltét képező nyomtatványoktól eltérő nyomtatványon
tett átláthatósági nyilatkozat is elfogadható, amennyiben az cégszerűen aláírt és tartalmában a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti
feltételek meglétét tanúsítja.

7.

Az átláthatósági nyilatkozat beszerzéséről a szerződés - IV. 3.1. pont alapján kijelölt –
ügyintézője gondoskodik szerződésenként két eredeti példányban, amelyből az egyik példányt
a szerződéssel együtt kell iktatni a szerződést tartalmazó ügyiratba, a másik példányt pedig a
Pénzügyi Osztály nyilvántartása részére kell átadni a szerződés Pénzügyi Osztályt megillető
példányával együtt.

8.

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérbeadásáról szóló lakásbérleti szerződések
esetén intézkedni kell a bérlők egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatának közokiratba
foglalásáról.

III. A SZERZŐDÉSEK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
1.

Szerződés megkötésére (kötelezettségvállalásra) az Önkormányzat vagy a Hivatal részéről
csakis a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés, az
utalványozás és az utalvány ellenjegyzés rendjéről szóló szabályzatban erre felhatalmazott
személy jogosult.

2.

A kötelezettségvállalásra mind az Önkormányzat, mind a Hivatal jogosult, tekintettel arra, hogy
jogi személyiséggel mindkét szervezet rendelkezik.

3.

Az Önkormányzat nevében a Polgármester, vagy az általa a III. 1. pontban meghatározott
szabályzatban felhatalmazott személy, a Hivatal nevében a Jegyző vagy az általa a III. 1.
pontban meghatározott szabályzatban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget.

4.

Az Önkormányzat, illetve a Hivatal esetében
a) minden szerződésnél fel kell tüntetni:
- a pontos nevet, rövidítések alkalmazása nélkül,
- a székhelyet,
- a képviselő nevét és tisztségének típusát (Önkormányzat esetén a képviselő a Polgármester,
a Hivatal esetén a képviselő a Jegyző),
- az adószámot,
- a bankszámlaszámot,
- a szerződés keltének helyét, idejét, külön-külön az aláírók neve felett,
- a szerződés aláírására kipontozott rész alatt az aláíró teljes nevét és aláírói minőségét,
- a „jogilag ellenőrizte” kifejezést, a jogi ellenőrző teljes nevét, és ehhez aláírási helyet,
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- a „pénzügyileg ellenjegyezte” kifejezést, a pénzügyi ellenjegyző teljes nevét, aláírásának
keltét, és ehhez az aláírás keltét is magába foglaló aláírási helyet,
- a „szakmailag ellenőrizte” kifejezést, a szakmai ellenőrző teljes nevét, és ehhez aláírási
helyet, és
- az oldalszámozást.
b) lehetőség szerint fel kell tüntetni
- azt, hogy hány eredeti példányban, hány oldalon és hány ponttal készül.
5.

Az általános adatokon, feltételeken felül a visszterhes szerződéseknek tartalmaznia kell
a) a szakmai, műszaki teljesítés mennyiségi és minőségi jellemzőinek meghatározását,
határidejét,
b) a kifizetendő összeget vagy a számlázás alapjául szolgáló egységárat, a pénzügyi teljesítés
devizanemét, módját és feltételeit,
c) a kifizetés határidejét, a következő évek előirányzatai terhére vállalt kötelezettségek esetén
évenkénti ütemezésben,
d) a teljesítés igazolására jogosult személy megjelölését.

IV. A SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA
1.

E IV. pont rendelkezéseit nem kell alkalmazni azoknál a szerződéstervezeteknél, amelyeknél a
beszerzések rendjéről szóló szabályzat alapján a beszerzési vagy közbeszerzési eljárás
lebonyolításával megbízott külső szakértő személy vagy szervezet készíti el a szerződés
tervezetét. A szerződéstervezet elkészítésére köteles külső személy vagy szervezet ebben az
esetben is kérheti a hivatali szakmai munkatárs szakmai segítségét, amit ez utóbbi köteles a
külső szervezetnek határidőn belül megadni.

2.

Külső személlyel számla nélküli kifizetést lehetővé tevő megbízási szerződést a Szervezési,
Személyzeti és Ügyviteli Osztály személyzeti ügyekért felelős osztályvezető-helyettesével
együttműködésben kell előkészíteni.

3.

A szerződés előkészítésének és aláírásának folyamata:
3.1. A szerződéstervezet előkészítése, szakmai ellenőrzése:
A szerződés ügyintézője a szerződéskötéssel érintett osztálynak a köztisztviselője, akit erre a
feladatra az osztályvezetője vagy magasabb szintű vezetője kijelöl. A szerződéskötéssel érintett
osztály az az osztály, amelynek feladatkörében a szerződéskötés szükségessége felmerül.
A szerződés ügyintézőjének feladata a szerződéstervezet szabályszerű előkészítése, az előírt
esetekben az átláthatósági nyilatkozat beszerzése, valamint szerződéskötést követően a
szerződés iktatása és eredeti példányainak szabályszerű kézbesíttetése. A szerződés
ügyintézőjének feladata továbbá, hogy beszerzés esetén a lefolytatandó közbeszerzési eljárás
vagy beszerzési eljárás tárgyáról, becsült értékéről és mennyiségéről, annak megindítása előtt
legalább öt munkanappal írásban tájékoztassa a Beruházási és Vagyonkezelési Osztály
vezetőjét. Az eljárás megindításának napját ebben az esetben a Beruházási és Vagyonkezelési
Osztály vezetője határozza meg, amely napról a beszerzéssel érintett osztályvezetők kötelesek
megfelelő időben tájékoztatást kérni.
A szakmai ellenőrző az adott szervezeti egységet érintő szerződés tárgyának, tartalmának
megítélésében jártas és kompetens, a szerződéskötéssel érintett osztály osztályvezetője által a
feladatra kijelölt személy. A kijelölés során törekedni kell arra, hogy a szakmai ellenőrzést
végző személy és a szerződés ügyintézője ugyanaz a személy legyen. A szakmai ellenőrzés
(szignálás és aláírás) igazolja azt, hogy
- a szerződéstervezet szakmai szempontból megfelelő, célszerű, és szükséges, továbbá
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- az Önkormányzat, a Hivatal érdekeit – az adott korlátok között – a legjobban szolgálja,
- a jogviszony kapcsán a jogszabályokban és más belső szabályzatban rögzített
összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn, továbbá
- a szerződéskötés előkészítése során a közbeszerzési törvény és a hatályos beszerzési
szabályzat előírásainak figyelembevételével jártak el.
Amennyiben a szakmai ellenőrző egyúttal nem a Hivatal belső szabályzatában rögzített
kötelezettségvállalásra jogosult személy, úgy a szerződést aláíró kötelezettségvállaló aláírása
mellett kell a szerződést oldalanként a szakmai szignálással ellátni. A szakmai ellenőrzőnek a
szerződéstervezet utolsó oldalán is alá kell írnia a neve mellett.
3.2. Jogi ellenőrzés
A polgári jogi szerződéseket jogi véleményezéssel, szignálással kell ellátni. A szerződést
véleményező jogász az ellenőrzés elvégzéséhez írásbeli információt, kiegészítést kérhet a
szerződéstervezet előkészítőjétől.
A jogi ellenőrzés az alábbi területekre terjed ki:
a) a szerződés nem mutatja-e a jogszabályban a színlelt szerződés elhatárolására szolgáló
elsődleges vagy másodlagos jegyeket;
b) a szerződések tartalma a jogszabályi és belső szabályzati előírásoknak megfelel-e.
3.2.1. Jogi ellenőrzésre és szignálásra jogosultak és kötelesek a beszerzési szabályzat eltérő
rendelkezése hiányában:
a) Jegyző: az Önkormányzatot érintő, a nemzeti értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalást
tartalmazó szerződéstervezetek esetén, kivéve, ha annak jogi ellenőrzésére a beszerzések
rendjéről szóló szabályzat alapján külső szerv köteles.
b) Valamennyi osztályon az ott dolgozó jogi végzettségű köztisztviselő látja el jogi
ellenőrzéssel az osztálya feladat- és hatáskörébe tartozó szerződéseket, amennyiben valamelyik
osztályon több jogász is dolgozik, úgy ők feladatukat az osztály osztályvezetője által
meghatározott munkamegosztásban látják el.
c) Olyan osztályon, ahol jogi végzettségű köztisztviselő nem dolgozik, a szerződéseket jogi
ellenőrzéssel az Osztály tekintetében vezetési joggal rendelkező Jegyző, illetve Aljegyző látja
el.
Az e pontban foglaltaktól kizárólag a Jegyző egyedi szerződésekre vonatkozó utasítására kell és
lehet eltérni. Jelen bekezdésben rögzített jogi ellenőrzést végző jogász akadályoztatása esetén amennyiben az adott osztályon nincs több jogász végzettségű köztisztviselő/munkavállaló – a
jogi ellenőrzést és szignálást végző jogász kijelölése tekintetében - a Jegyző utasítása az
irányadó.
3.3. Pénzügyi ellenjegyzés
Pénzügyi ellenjegyzésre a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az
érvényesítés, az utalványozás és az utalvány ellenjegyzés rendjéről szóló szabályzatban
meghatározott személy jogosult. A pénzügyi ellenjegyzés annak igazolása, hogy a
kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll vagy fog állni.
3.4. Kötelezettségvállalás
Kötelezettségvállalásra kizárólag a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a
teljesítésigazolás, az érvényesítés, az utalványozás és az utalvány ellenjegyzés rendjéről szóló
szabályzatban meghatározott személy, és csak az ott meghatározott körben jogosult.
Előfordulhat, hogy a kötelezettség vállalója egyben a jogi ellenőrzésre is jogosult. E két jogkör
nem zárja ki egymást, és a szerződésre mindkét minőségben fel kell tüntetni az adott személyt,
aki aláírásával mindkét funkcióját köteles teljesíteni.
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Fenti 3.1-3.4. pontok a szerződéskötés folyamatának célszerű sorrendjét mutatják, melytől
eltérni kizárólag indokolt esetben, a Jegyző engedélyével kell és lehet, a kötelezettségvállaló
aláírása azonban ekkor is csak utolsóként kerülhet a szerződésre.

V. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
Szerződésmódosítás esetén a jelen szabályzatban részletezett, szerződéskötésekre vonatkozó
rendelkezések megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

VI. SZERZŐDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA
1.

A szerződések nyilvántartása a Jegyzői Titkárságon, a Pénzügyi Osztályon, valamint a
Beruházási és Vagyonkezelési Osztályon történik. A szerződés példányainak nyilvántartások
részére történő megküldésére a szerződés ügyintézője köteles a szerződés mindkét fél általi
aláírását, illetve az aláírt szerződés beérkezését követő 3 munkanapon belül az e VI. pontban
részletezettek szerint.

2.

A Jegyzői Titkárságon valamennyi, Önkormányzat, illetve Polgármesteri Hivatal által
megkötött szerződést nyilván kell tartani, amely során elkülönült nyilvántartást kell vezetni az
önkormányzati, és elkülönültet a hivatali szerződésekről. A nyilvántartást folyamatosan kell
vezetni elektronikus táblázatban és papír alapon, amely során szerződésenként egy eredeti
példány megőrzéséről is gondoskodni kell. A nyilvántartás vezetésére köteles személyt a
Jegyzői Titkárság vezetője jelöli ki.
A nyilvántartás tartalmazza:
a) a szerződő partner nevét,
b) a szerződés tárgyát,
c) a kötelezettségvállaló nevét és beosztását,
d) a szerződéses összeget,
e) a szerződés keltét, és lejártát, avagy a „határozatlan”-ra utalást.
Az elektronikus táblázatot a Hivatal hálózati megosztójára kell feltölteni, és frissíteni. A papír
alapú nyilvántartást a szerződés lefűzésével, ABC sorrendben kell vezetni.

3.

A Pénzügyi Osztály részére a Pénzügyi Osztály Ügyrendjében kijelölt ügyintézőnek történő
kézbesítés útján egy eredeti példány szerződés és – amennyiben az irányadó szabályok szerint
átláthatósági nyilatkozat beszerzése a szerződéskötéshez szükséges volt – egy eredeti példány
átláthatósági nyilatkozat megküldése szükséges.

4.

A közbeszerzések egybeszámítási szabályainak ellenőrzése a Beruházási és Vagyonkezelési
Osztály kötelezettsége, illetve külső szervezet vagy személy állandó megbízása esetén a
megbízott külső szervezet vagy személy feladata olyan naprakész kimutatást vezetni, amelyből
egy új beszerzési igény felmerülésekor egyértelműen megállapítható, hogy az új beszerzési
igény milyen eljárással valósítható meg. A szerződés ügyintézője ennek érdekében beszerzések
esetén köteles a szerződés egy szkennelt példányát elektronikus úton a Beruházási és
Vagyonkezelési Osztály részére, a Beruházási és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője által
kijelölt ügyintéző útján megküldeni.
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VII. A SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE
1.

A szerződés ügyintézője köteles egy példány aláírt szerződést az Iratkezelési szabályzatban
foglaltaknak megfelelően a szerződés aláírásától számított 1 munkanapon belül iktatásra átadni,
köteles továbbá az iktatott példány végére soron kívül rávezetni, hogy a többi eredeti példányt
és a szerződésről készített másolatokat mikor és kinek kézbesíttette.

2.

A szerződés ügyintézője folyamatosan köteles figyelemmel kísérni a szerződés teljesítését,
módosításának szükségességét, illetőleg lejárta előtt – amennyiben meghosszabbítása vagy a
tárgyában új szerződés megkötése indokolt és szükséges – köteles a szerződés időtartamának
módosítása, illetve új szerződés megkötés érdekében szükséges intézkedéseket megtenni.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
E szabályzat rendelkezései mellett a szerződéskötések folyamán figyelembe kell venni a
jogszabályokban, továbbá a Hivatal egyéb szabályzataiban foglalt speciális rendelkezéseket.
Jelen szabályzat 2020. szeptember 30-én lép hatályba, és az ezt követően indult szerződéskötési
eljárásokban kell alkalmazni. Jelen szabályzat hatálybalépésével hatályát veszti a szerződéskötések
rendjéről szóló, 2012. március 1-jén hatályba lépett szabályzat és annak valamennyi módosítása,
valamint a lakásbérleti szerződések közokiratba foglalásáról szóló 5/2012. sz. jegyzői utasítás.
Budapest, 2020. szeptember 29.
dr. Szabó Tibor
jegyző
Jóváhagyom.
Budapest, 2020. szeptember 29.

Bese Ferenc polgármester
távollétében:

Sinkovics Krisztián
alpolgármester
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1. melléklet
NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL
TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETEK
RÉSZÉRE

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján
Nyilatkozattevő:
Név
Székhely
Nyilvántartási szám
Adószám
Képviseletében eljár

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján a Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (Önkormányzat) vagy Budapest Főváros XXIII.
kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (Hivatal)1 (a továbbiakban: Önkormányzat/Hivatal) az
átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az Áht. 55. §-a szerint a szerződésből eredő követelések
elévüléséig a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával
összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55. §
kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetet kell érteni.
Az Áht. 55. § - ában meghatározott adatok kezelése érdekében – az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 50. § - ában foglaltakra is tekintettel
– nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi.
Alulírott Nyilatkozattevő az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján, felelősségem tudatában az
alábbi átláthatósági nyilatkozatot teszem:
A vonatkozó jogszabályokat megismertem, amelyek alapján kijelentem, hogy társaságom
átlátható szervezetnek minősül, mivel (a megfelelő aláhúzandó):
- az állam,
- költségvetési szerv,
- köztestület,
- helyi önkormányzat,
- nemzetiségi önkormányzat,
- társulás,
- egyházi jogi személy,
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy
együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
- nemzetközi szervezet,
- külföldi állam,
- külföldi helyhatóság,
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv,
1

A megfelelő rész aláhúzandó.
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-

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam : ……………………..(az
állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet képviseletére jogosult vagyok.
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy
- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést az Önkormányzat /Hivatal
kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában
részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló
harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését
követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11.§ (12)
bek.);
- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött
ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható
szervezetnek. Az Önkormányzat/Hivatal ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő
követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat
kezelni azzal, hogy ahol az Áht. 55. §-a kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály további feltételeket is
megállapíthat a visszterhes szerződések megkötésének vagy azok alapján történő kifizetések
feltételeként. (Áht. 41. § (6) bek.);
- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést az
Önkormányzat/Hivatal felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a
szerződéstől eláll.
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás
áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől
számított 8 napon belül megküldöm az Önkormányzat/Hivatal részére, vagy amennyiben az általam
képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.
Kelt. ……………………..
………………………..
aláírás
képviselő neve:
szervezet neve:
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2. melléklet
NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL
TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETNEK NEM MINŐSÜLŐ
JOGI SZEMÉLYEK VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján
Nyilatkozattevő:
Név
……………………………………………………………………….
Székhely
……………………………………………………………………….
Cégjegyzékszám
……………………………………………………………………….
Adószám
……………………………………………………………………….
Képviseletében eljár
……………………………………………………………………….
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján a Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (Önkormányzat) vagy Budapest Főváros XXIII.
kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (Hivatal)2 (a továbbiakban: Önkormányzat/Hivatal) az
átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az Áht. 55. §-a szerint a szerződésből eredő követelések
elévüléséig a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával
összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55. §
kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetet kell érteni.
Az Áht. 55. § - ában meghatározott adatok kezelése érdekében – az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 50. § - ában foglaltakra is tekintettel
– nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi.
Alulírott Nyilatkozattevő az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján, felelősségem tudatában az
alábbi átláthatósági nyilatkozatot teszem:
A vonatkozó jogszabályokat megismertem, amelyek alapján kijelentem, hogy az általam
képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b)
alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
II/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pontja
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.
Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:
Név
(családi
és
utónév)

2

Név
(születési
családi és
utónév)

A megfelelő rész aláhúzandó.

Születési hely és idő

Anyja születési
családi és
utóneve

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke
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II/2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel
rendelkezik:
az Európai Unió valamely tagállama3:
o
Magyarország
o
egyéb: …………………………, vagy
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:
………………., vagy
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama:
…………………..., vagy
olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van: …………………..
II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak:
Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről: 4
a) Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem
ellenőrzött külföldi társaság.
b) Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel és a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában
meghatározott feltételek figyelembe vételével nem minősül a társasági és az
osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak.
c) Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel és a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi
társaságnak minősül.
Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az
üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi
társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában
vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős
adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét
tekintetében, az alábbiak szerint:
A külföldi társaság és adott államban lévő
kapcsolt vállalkozási által együttesen saját
Gazdálkodó
eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
Adóév
szervezet neve,
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó,
székhelye
mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységéből származó
bevételének aránya az összes bevételhez képest

II/4. 5 az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint
25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel
A megfelelőt kérjük aláhúzással jelölni, illetve amennyiben az adóilletőség helye nem Magyarország, kérjük az
országot megnevezni.
4 A megfelelőt kérjük aláhúzással jelölni.
5 Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan
szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír,
függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni kell.
3
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nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II/1., II/2. és II/3. pont szerinti feltételek
fennállnak.
Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25
% - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely)
1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten
több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról
II/4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több
mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai (több
érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):
Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:
Név
(családi
és
utónév)

Név
(születési
családi és
utónév)

Születési hely és idő

Anyja
születési
családi és
utóneve

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

II/4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több
mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek adóilletékessége (több érintett
gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni):
az Európai Unió valamely tagállama: 6
o
Magyarország
o
egyéb: …………………………, vagy
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:
………………., vagy
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama:
…………………..., vagy
olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van: …………………..
II/4.3. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több
mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek ellenőrzött külföldi társasági
minősítése: 7
A megfelelő rész aláhúzandó, illetve amennyiben az adóilletékesség helye nem Magyarország, kérjük az országot
megnevezni.
7
A megfelelő aláhúzandó; több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni.
6
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a) Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.
b) Nem rendelkezik magyarországi székhellyel és a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott
feltételek figyelembe vételével nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló
törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak.
c) Nem rendelkezik magyarországi székhellyel és a társasági adóról és a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi
társaságnak minősül.
Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten
több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az
üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság),
de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan
államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás
elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az
alábbiak szerint:

Adóév

Az általam képviselt
gazdálkodó szervezetben
A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt
közvetlenül vagy
vállalkozási által együttesen saját eszközzel és
közvetetten több mint
munkaviszonyban foglalkoztatott
25%-os tulajdonnal,
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó,
befolyással vagy szavazati
mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint
joggal bíró jogi személy,
kereskedelmi tevékenységéből származó
jogi személyiséggel nem
bevételének aránya az összes bevételhez képest
rendelkező gazdálkodó
szervezet

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet
képviseletére (és cégjegyzésére).
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy
- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést az Önkormányzat /Hivatal
kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában
részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló
harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését
követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11.§ (12)
bek.);
- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött
ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható
szervezetnek. Az Önkormányzat/Hivatal ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő
követelések elévüléséig az 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni
azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi
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-

személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály további feltételeket is
megállapíthat a visszterhes szerződések megkötésének vagy azok alapján történő kifizetések
feltételeként. (Áht. 41. § (6) bek.);
a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést az
Önkormányzat/Hivatal felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a
szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás
áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől
számított 8 napon belül megküldöm az Önkormányzat/Hivatal részére, vagy amennyiben az általam
képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.
Kelt. ……………………..
………………………..
aláírás
képviselő neve:
szervezet neve:
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3. melléklet
NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL
CIVIL SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK RÉSZÉRE
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján
Nyilatkozattevő:
Név
Székhely
Cégjegyzékszám
Adószám
Képviseletében eljár

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján a Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (Önkormányzat) vagy Budapest Főváros XXIII.
kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (Hivatal)8 (a továbbiakban: Önkormányzat/Hivatal) az
átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az Áht. 55. §-a szerint a szerződésből eredő követelések
elévüléséig a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával
összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55. §
kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetet kell érteni.
Az Áht. 55. § - ában meghatározott adatok kezelése érdekében – az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 50. § - ában foglaltakra is tekintettel
– nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi.
Alulírott Nyilatkozattevő az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján, felelősségem tudatában az
alábbi átláthatósági nyilatkozatot teszem:
A vonatkozó jogszabályokat megismertem, amelyek alapján kijelentem, hogy az általam
képviselt civil szervezet vagy vízitársulat átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1)
bekezdés 1. pont c) alpont szerint az általam képviselt szervezet
III/1. vezető tisztségviselői megismerhetők.
Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:
Vezető tisztségviselő

Adószám/adóazonosító

III/2. az általam képviselt szervezet, valamint annak tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel.
Az általam képviselt szervezet, valamint annak vezető tisztségviselői az alábbi
szervezet(ek)ben rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel:
Vezető
Szervezet neve
Adószám
Részesedés mértéke
8

Megfelelő rész aláhúzandó
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tisztségviselő

Ezek a szervezet(ek) átlátható(ak), azaz:
-

III./2.1. tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosuk
megismerhető, amelyről az alábbiak szerint nyilatkozom (több érintett gazdálkodó szervezet
esetében szervezetenként szükséges kitölteni):
Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:
Név
(családi
és
utónév)

9

Név
(születési
családi és
utónév)

Születési hely és idő

Anyja
születési
családi és
utóneve

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

-

III/2.2. Ezen szervezet(ek) adóilletékessége: 9
- az Európai Unió valamely tagállama:
o Magyarország
o egyéb: …………………………, vagy
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:
………………., vagy
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama:
…………………..., vagy
- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van: …………………..
(a megfelelőt kérjük aláhúzni, illetve amennyiben nem Magyarország,
kérjük az országot megnevezni)

-

III/2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külföldi társasági minősítése: 10
a) Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.
b) Nem rendelkezik magyarországi székhellyel és a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában
meghatározott feltételek figyelembe vételével nem minősül a társasági és az
osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi
társaságnak.

Több érintett gazdálkodó szervezet esetében az adóilletőséget szervezetenként szükséges megjelölni.

A megfelelő pontot kérjük aláhúzni. Amennyiben a szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy
felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az
ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)
10

Több érintett gazdálkodó szervezet esetében az adóilletőséget szervezetenként szükséges megjelölni.
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c) Nem rendelkezik magyarországi székhellyel és a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi
társaságnak minősül.
Amennyiben ezen szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján
külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye,
illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan
államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős
adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét
tekintetében, az alábbiak szerint:
A külföldi társaság és adott államban lévő
kapcsolt vállalkozási által együttesen saját
eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
A szervezet
Adóév
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó,
megnevezése
mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységéből származó
bevételének aránya az összes bevételhez képest

-

III/2.4. Ezen szervezetben (azaz azon szervezetben, amelyben az általam képviselt
szervezetnek, valamint annak vezető tisztségviselőinek 25 % - ot meghaladó részesedéssel
rendelkeznek) közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet átlátható, azaz:
Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek
olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezekre vezető
tisztségviselői 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek:
Részesedés
Tényleges
Gazdálkodó
Tényleges
Adószám mértéke % Adóilletősége
tulajdonosok
szervezet neve
tulajdonos(ok)
- ban
adószáma

Amennyiben ezen szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi
illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai
Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel
Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az
adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:
A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt
vállalkozási által együttesen saját eszközzel és
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal
Gazdálkodó szervezet
Adóév
végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
neve, székhelye
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből származó bevételének aránya az
összes bevételhez képest
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III./3. az állam, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:
- az Európai Unió valamely tagállama: 11
o Magyarország
o egyéb: …………………………, vagy
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ……………,
vagy
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………., vagy
- olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van: ……………….
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet képviseletére jogosult vagyok.
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy
- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést az Önkormányzat /Hivatal
kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában
részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló
harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését
követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11.§ (12)
bek.);
- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött
ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható
szervezetnek. Az Önkormányzat/Hivatal ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő
követelések elévüléséig az 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni
azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály további feltételeket is
megállapíthat a visszterhes szerződések megkötésének vagy azok alapján történő kifizetések
feltételeként. (Áht. 41. § (6) bek.);
- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést az
Önkormányzat/Hivatal felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a
szerződéstől eláll.
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás
áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől
számított 8 napon belül megküldöm az Önkormányzat/Hivatal részére, vagy amennyiben az általam
képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.
Kelt. ……………………..
………………………..
aláírás
képviselő neve:
szervezet neve:

A megfelelő részt kérjük aláhúzni, illetve amennyiben az adóilletékesség helye nem Magyarország, kérjük az
országot megnevezni.
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