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Tisztelt Közgyőlés!

Minısített többség!

Az Alaptörvény a közvagyonnal, közpénzekkel való gazdálkodás alkotmányos alapelvei között a
38. cikk (4) bekezdésében és a 39. cikk (1) bekezdésében fekteti le a közpénzek felhasználásával
szemben támasztott átláthatósági követelmények keretszabályait.
Az Alaptörvény a nemzeti vagyon (melynek részét képezi az önkormányzat tulajdonában lévı
vagyon is) átruházására vagy hasznosítására vonatkozó szerzıdés megkötését megtiltja olyan
szervezettel, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint az átruházott vagy hasznosításra
átengedett nemzeti vagyon kezelésére vonatkozó tevékenysége nem átlátható.
Dr. Haag Éva alpolgármester asszony az Alaptörvényben foglalt átláthatósági követelmény
érvényesülését elısegítı részletszabályok megalkotását indítványozta a 2014. december 29.
napján benyújtott javaslatában az önkormányzati vagyon vonatkozásában a közpénzek
felhasználásának átláthatósága érdekében.
Erre tekintettel szükséges mind a szerzıdéskötések, mind a támogatások átláthatóságának
megteremtését szolgáló szabályozás kialakítása.
Tekintettel arra, hogy a Közgyőlés 2015. évi munkatervében szerepel az államháztartáson kívüli
forrás átvételérıl és átadásáról önkormányzati rendelet alkotása, mely egyik szegmensét jelenti az
átláthatóság biztosításának, ezért az alpolgármester asszony kezdeményezését figyelembe véve a
munkaterv szerinti rendeletbe beépítésre kerülnek a közpénzek felhasználásának átláthatóságával
kapcsolatosan javasolt elıírások is.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) módosításáról szóló 2013. évi LXXXV. törvény alapján, 2013. június 22. napjától:
•

az Mötv. 41. §-a kiegészült az alábbi bekezdéssel: „(9) A helyi önkormányzat képviselıtestülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket
rendeletben szabályozza.”

•

az Mötv. 42. § 4. pontja, módosult, mely alapján az alapítványi forrás átadása és átvétele
kivételével megszőnt az államháztartáson kívüli forrás átadására, átvételére vonatkozó
hatáskör átruházási tilalom.

Az Mötv. 2013. június 22-tıl hatályba lépı 41. § (9) bekezdése értelmében az önkormányzat
képviselı-testületének rendeletalkotási kötelezettsége áll fenn. A javaslathoz mellékelt rendelettervezet - egyebek mellett - szabályozza az államháztartáson kívüli források átadását és átvételét.
Tehát fentiekbıl következik, hogy az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételérıl szóló
önkormányzati rendelet megalkotását magasabb szintő jogszabálynak való megfelelés indokolja.
Az új rendelet megalkotása során figyelembe vettük, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a kötelezıvé teszi az elızetes hatásvizsgálat végzését.
A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint: „(1) A jogszabály elıkészítıje – a jogszabály feltételezett
hatásaihoz igazodó részletességő – elızetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit. Az elızetes hatásvizsgálat eredményérıl a Kormány által elıterjesztendı
törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselı-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az
általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz elıkészítıje elızetes
hatásvizsgálatot végez.”

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az államháztartáson kívüli forrás fedezetét, az
átvett forrást a mindenkori költségvetési rendelet tartalmazza. A rendelet szabályozza az
államháztartáson kívüli források átadását és átvételét, amely által nyomon követhetı a közpénzek
célnak megfelelı felhasználása, elszámolása.
b) Környezeti és egészségügyi következményei: Nem releváns.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának
adminisztratív terheket tekintve számottevı hatása nincs.
d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A rendeletalkotás egyrészt a közpénzek felhasználása tekintetében az átláthatósági
követelmények érvényesülését, másrészt a magasabb szintő jogszabályokkal való összhang
megteremtését szolgálja, utóbbi elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását
vonhatja maga után. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. § (9)
bekezdésében elıírtak alapján az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó
rendelkezések tárgyában a rendelet megalkotása kötelezı a helyi önkormányzatok számára.
e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.
Az elıterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Humán Bizottság, valamint a Szociális és
Egészségügyi Bizottság a Közgyőlés hetében tárgyalja.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést, az elıterjesztést tárgyalja meg, a rendelet-tervezetet fogadja el.
Szekszárd, 2015. január 30.
Ács Rezsı
polgármester

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz: Rögzítésre kerül a rendelet hatálya.
2-3. §-hoz: Támogatás csak az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében
rendelkezésre álló, nem lekötött elıirányzat terhére adható, vagy a költségvetési rendeletben
konkrétan megjelölt személy, szervezet (címzett) részére, vagy annak, aki a képviselı-testület
vagy bizottsága által kiírt pályázati felhívásra a kiírásnak megfelelı pályázatot nyújtott be,
vagy egyedi, támogatás iránti kérelemmel fordult az önkormányzat felé. Meghatározza a
támogatás nyújtásának (pénzeszköz átadás) eljárási szabályait, a kérelem/pályázat
elbírálásának rendjét.
4. §-hoz: Meghatározza a támogatási szerzıdés megkötését, a támogatás kifizetés feltételeit.
A pénzeszköz átadásról szóló döntés meghozatala a képviselı-testület, illetve a
szakbizottságok és a polgármester hatáskörébe tartozik.
5. §-hoz: Rögzíti a támogatás felhasználásának szabályait, a támogatási szerzıdés
módosításának lehetıségét, valamint az átadott pénzeszköz felhasználásáról szóló elszámolás
módját, rendjét.
6. §-hoz: Meghatározza a Polgármesteri Hivatal államháztartáson kívülre adott forrásaira
vonatkozó nyilvántartási kötelezettségét.
7. §-hoz: Civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjérıl rendelkezik.
8.§-hoz: Pályázati felhívás tartalmát határozza meg.
9. §-hoz: Az önkormányzat államháztartáson kívülrıl érkezı források átvételét szabályozza,
különös tekintettel, a forrásátvétellel párhuzamosan jelentkezı kötelezettségek
figyelembevételével kapcsolatos teendıkre.
10-13. §-hoz: Önkormányzati vagyon átruházására, hasznosítására vonatkozó szerzıdéskötést
szabályozza.
14-17. §-hoz: Az átláthatóság biztosításáról szóló közzétételrıl rendelkezik.
18-20. §-hoz: A rendelet hatályba lépését szabályozza, illetve a folyamatban lévı ügyekrıl
rendelkezik. Rögzíti, hogy a rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK.
irányelvbe ütközı rendelkezést nem tartalmaz.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének
…../2015. (………..) önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának
átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételérıl
(t e r v e z e t)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Gazdaság és Pénzügyi Bizottság, a Humán Bizottság és a Szociális és
Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következıket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed az államháztartáson kívüli természetes személyekre,
jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre (a
továbbiakban együtt: támogatott), akik részére Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlése (a továbbiakban: Közgyőlés) pénzeszközt ad át vagy
akitıl pénzeszközt vesz át.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott egyes
önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális
ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, az
ösztöndíjakra, a lakáscélú támogatásokra, valamint közfeladat ellátására kötött
megállapodás keretében átadott pénzeszközre.
(3) Az önkormányzati vagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó
szerzıdések megkötése során a feltételek igazolásánál, illetve a nyilatkozat
bekérésénél e rendelet elıírásai szerint kell eljárni.
(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv jóváhagyott
költségvetésébıl további támogatást nem nyújthat.
II. Fejezet
Államháztartáson kívüli források átadása és átvétele
2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

2. § A Közgyőlés tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési
elıirányzatait, melyek terhére államháztartáson kívülre, céljelleggel támogatást nyújt.
3. §

(1) Az államháztartáson kívülre adott támogatások odaítélésérıl a Közgyőlés által
átruházott hatáskörben – kivéve az alapítványi forrás átvétele és átadása - a
szakbizottságok, illetve a polgármester dönt.

(2) Támogatásban részesülhet az,
a)

akinek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének
elıirányzatában címzett támogatás került megállapításra, vagy
b) aki az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be, vagy
c) aki a Közgyőlés, illetve a szakbizottságok által kiírt pályázati felhívásra a
pályázati kiírásnak megfelelı pályázatot nyújtott be.
(3) Az önkormányzati támogatás megállapítása kérelemre történik. A támogatási
kérelem a Közgyőlésnek, szakbizottságoknak, polgármesternek címezve nyújtható be.
A kérelemhez csatolni szükséges a közpénzekbıl nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján kiállított 1/a. és 1/b.
melléklet szerinti nyilatkozatot is.
(4) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a
támogatás összegét, a támogatás célját, a kifizetés módját.
4. §

(1) Az önkormányzat által nyújtott, céljellegő, fejlesztési vagy mőködési célú
támogatások esetén – értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül – a támogatás
folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) bekezdésében foglalt feltételeket tartalmaznia kell.
(2) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban
megjelölt célokra fordíthatja és más személy vagy szervezet részére támogatásként
tovább nem adhatja.
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átadására szóló megállapodást az önkormányzat
részérıl a polgármester köti meg.
(4) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követıen
kizárólag átutalással lehet teljesíteni.
(5) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza
kell fizetnie.
(6) A támogatás célnak megfelelı felhasználását az önkormányzat jogosult a
helyszínen ellenırizni.

5. §

(1) A nyújtott támogatás célnak megfelelı, jogszerő felhasználásáról a támogatott
köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidıig elszámolni Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) felé.
(2) A támogatott a pénzügyi elszámolása a támogatási céllal kapcsolatosan felmerülı
költségekrıl kiállított, a támogatott képviselıje által hitelesített számlamásolatokkal,
számviteli bizonylatokkal és számlaösszesítıvel történik.
(3) A támogatónak az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti
példányain szükséges feltüntetni a támogatót, a határozatszámot, a támogatás

jogcímét.
(4) A támogatott köteles a pénzügyi elszámoláshoz szakmai beszámolót mellékelni.
(5) A támogatott indokolt esetben - így különösen betegség, elemi kár - kérheti az
elszámolási határidı meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási
összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást
nyújtónál, legkésıbb az eredeti elszámolási határidı lejártáig.
(6) A benyújtott elszámolásokat a Polgármesteri Hivatal ellenırizni köteles, hogy a
felhasználás a célnak megfelelıen és jogszerően történt-e. A tartalmi és számszaki
ellenırzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón
dokumentálni kell.
(7) Ha támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidıig nem vagy nem
szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, a támogatási összeget vagy
a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére esı összegét az
önkormányzat számlájára köteles visszafizetni.
6. §

A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítésérıl a Polgármesteri Hivatal
köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a támogatott nevét,
címét, a támogatást nyújtó megnevezését, a támogatott képviselıjének nevét, a
támogatás összegét és célját, az átutalás idejét, a támogatás cél szerinti felhasználása
elszámolásának határidejét, az elszámolás idıpontját, valamint az elszámolás és
bizonylat fellelhetıségét.
3. Civil szervezetek költségvetési támogatásának rendje

7. §

(1) A Közgyőlés a civil szervezetek számára pályázati eljárás keretében, céljelleggel,
elszámolási kötelezettséggel, vissza nem térítendı pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A Közgyőlés a költségvetési rendeletben dönt a támogatási célokra felhasználható
költségvetési pénzeszköz mértékérıl, és elkülöníti a szakbizottságok és a polgármester
által felosztható kereteket.
(3) Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott bizottsági alapok
felosztása céljából a pályázatok kiírására évente egy alkalommal kerül sor az éves
költségvetési rendelet elfogadását követıen.
(4) A kulturális, mővészeti, oktatási, diák-, szabadidı- és versenysport tevékenységek,
rendezvények támogatására a pályázati célokat a Közgyőlés szakbizottsága határozza
meg a költségvetési rendelet elfogadását követıen.

8. §

(1) A pályázati felhívást nyilvánosan meg kell hirdetni.
(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a pályázat címét és célját,
b) a pályázók körét,
c) a pályázaton igényelhetı támogatás tartalmát, a finanszírozás módját és
mértékét,

d) a pályázat benyújtásának módját,
e) a pályázati adatlapot,
f) a pályázat kötelezı mellékleteit,
g) a pályázat beadási határidejét, benyújtási helyét,
h) a pályázati feltételeket, a pályázat elbírálásának szempontjait,
i) a pályázati csomag elérhetıségét és a pályázati tanácsadás lehetıségét.
4. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok
9. §

(1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételérıl a Közgyőlés dönt.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel
következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülı kiadásokat, mint
kötelezettségeket.
(3) Az átvétellel esetlegesen felmerülı kiadások fedezetét az önkormányzat
költségvetési rendeletének tartalmaznia kell.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételérıl szóló megállapodást a polgármester
köti meg.
(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére e rendelet támogatásra vonatkozó
szabályait értelemszerően alkalmazni kell.

III.
Fejezet
Önkormányzati vagyon átruházására, hasznosítására vonatkozó szerzıdéskötés
10. § Az Önkormányzat tulajdonában álló közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles
a nyilvánosság elıtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és
az önkormányzati vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni.
11. § Önkormányzati vagyon átruházására vagy hasznosítására vonatkozó szerzıdés a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (a továbbiakban: Nvtv.) alapján csak átlátható
szervezettel köthetı. Az átláthatóság feltételeinek ellenırzése céljából nyilatkozatot kell tenni
a 2. melléklet alapján. A szerzıdés aláírásának a feltétele a nyilatkozatok visszaérkezése,
mely bizonyítja, hogy átlátható szervezetrıl van szó.
12. § Az Nvtv. 11. § (12) bekezdése alapján az önkormányzati vagyon hasznosítására
vonatkozó szerzıdést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal
felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevı bármely – a hasznosítóval
közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti
vagyon hasznosítására vonatkozó szerzıdés megkötését követıen beállott körülmény folytán
már nem minısül átlátható szervezetnek.
13. § A nyilatkozatban foglalt Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpont szerinti
feltételeknek való megfelelésrıl a szerzıdı félnek cégszerően aláírt módon nyilatkoznia kell.
A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerzıdés az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak
alapján semmis.

IV.
Fejezet
Közzététel
14. § A közpénzekre és az önkormányzati vagyonra vonatkozó adatok közérdekő adatok.
15. § A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvényben meghatározott közzétételi kötelezettségnek a www.kozpenzpalyazat.gov.hu
honlapon kell eleget tenni.
16. § E rendeletben szabályozott önkormányzati vagyon átruházására, hasznosítására
vonatkozó szerzıdések adatait, valamint az államháztartáson kívüli források átadásával
összefüggı kifizetések adatait az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. pont 4. és 6.
alpontjában foglaltak szerint az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
17. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 13. § (2) bekezdés h) pontja alapján a közzététel rendjét a jegyzı belsı utasításban
szabályozza.

V. Fejezet
Záró rendelkezések
18. § E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
19. § E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévı ügyekre is alkalmazni
kell.
20. § Ez a rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006.december 12-i 2006/123/EK Európai
Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Ács Rezsı
polgármester

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı

1/a. melléklet a ……./2015. (……) önkormányzati rendelethez
NYILATKOZAT
a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselıjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselıjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevı szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekbıl
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön őrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Aláírás/Cégszerő aláírás

1/b. melléklet a …../2015. (…….) önkormányzati rendelethez
KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés
szerinti érintettségérıl
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselıjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselıjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevı szerv megnevezése:
___________________________________________________________________________
Kijelentem, hogy a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §
(1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll,
mert
a) A pályázati eljárásban döntés-elıkészítıként közremőködı vagy döntéshozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minısülök döntéselıkészítınek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).
Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):
……………………...……………………...……….………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………….…
b) Nem kizárt közjogi tisztségviselı vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyőlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselı,
országgyőlési és az európai parlamenti képviselı, a nemzetiségi szószóló, polgármester, alpolgármester,
fıpolgármester, fıpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselı, helyi önkormányzat képviselıtestülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó vezetıje és helyettesei
c)

Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy
pályázó esetén!)

Indoklás:
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés elıkészítıként közremőködı, vagy döntéshozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minısül döntés-elıkészítınek vagy
döntéshozónak.
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselı.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és
nevelıszülı, testvér

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt
személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).
Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet
neve, székhelye beírandó):
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
……………………………………………………………………………...…………………...
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és
nevelıszülı, testvér
e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy
szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
o vezetı tisztségviselıje
o az alapítvány kezelı szervének, szervezetének tagja, tisztségviselıje,
o vagy társadalmi szervezet ügyintézı, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés elıkészítıként közremőködı szervnél, vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselı, vagy e
személyek közeli hozzátartozója
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
……………………………………………………………………………….………………….
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye
beírandó):
.…………………………………………………………………………………………………..
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyőlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselı,
országgyőlési és az európai parlamenti képviselı, a nemzetiségi szószóló, polgármester, alpolgármester,
fıpolgármester, fıpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselı, helyi önkormányzat képviselıtestülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó vezetıje és helyettesei
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és
nevelıszülı, testvér
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekbıl nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetıen. A
nyilatkozatban szereplı adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
Kelt:

Aláírás/Cégszerő aláírás

2. melléklet a ……../2015. (…….) önkormányzati rendelethez

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZATOK
1. 2/a. melléklet a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont
a) alpontjában meghatározott átlátható szervezeteknek kell kitölteni.
2. 2/b. melléklet a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont
b) alpontjában meghatározott átlátható szervezeteknek kell kitölteni.
3. 2/c. melléklet a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont
c) alpontjában meghatározott átlátható szervezeteknek kell kitölteni.

2/a. melléklet a ………/2015. (………..) önkormányzati rendelethez
Átláthatósági nyilatkozat
a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont a)
alpontjában
meghatározott
ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET RÉSZÉRE
a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében, valamint 13.
§ (2) bekezdésében elıírt kötelezettség teljesítéséhez.
Alulírott
Név:
Beosztás:
születéskori név:
anyja neve:
születési helye, ideje:
mint a
átlátható szervezet neve:
székhelye:
adószáma:
cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma:
cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselıje – polgári és büntetıjogi felelısségem tudatában
úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont a)
alpontja alapján jogállása az alábbi1:
-

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
Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára
bevezetett nyilvánosan mőködı részvénytársaság

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy
-

1

a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerzıdést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül
és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevı bármely –
a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet
a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerzıdés megkötését követıen beállott
körülmény folytán már nem minısül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11. § (12) bekezdés)

A megfelelı rész aláhúzandó

-

kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú
nyilatkozat alapján kötött szerzıdés semmis.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen
változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás
bekövetkeztétıl számított 8 napon belül megküldöm, vagy amennyiben az általam képviselt
szervezet már nem minısül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. Amennyiben
ezen kötelezettségemnek nem teszek eleget és a nyilatkozatot kérı szerv tudomására jut, hogy
az általam képviselt szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben írásbeli
felszólításra 5 munkanapon belül nem nyilatkozom a szervezet átláthatóságáról a
nyilatkozatot kérı szerv jogosult a szerzıdéstıl egyoldalúan elállni és részemre a kifizetést
nem teljesíthet.
Kelt:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………..
aláírás

2/b. melléklet a ……../2015. (…….) önkormányzati rendelethez
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. pont b) alpontjában
meghatározott
ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET:
BELDÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY
JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZİ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET2
RÉSZÉRE
a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében, valamint 13.
§ (2) bekezdésében elıírt kötelezettség teljesítéséhez.
Alulírott
Név:
Beosztás:
születéskori név:
anyja neve:
születési helye, ideje:
mint a
átlátható szervezet neve:
székhelye:
adószáma:
cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma:
cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselıje – polgári és büntetıjogi felelısségem tudatában
úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b)
alpontja alapján átlátható szervezetnek minısül, az alábbiak szerint:
Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezı gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következı együttes
feltételeknek:
a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) szerint meghatározott tényleges
tulajdonosa megismerhetı, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjában mutatok be teljes körően;
b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan
államban rendelkezik adóilletıséggel, amellyel Magyarországnak a kettıs adóztatás
elkerülésérıl szóló egyezménye van;

2

gazdálkodó szervezet a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az
európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az
európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdıbirtokossági társulat, az állami vállalat, az
egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda,
a közjegyzıi iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivıi iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító
pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi
önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó
tevékenységével összefüggı polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.

c) nem minısül a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.)
szerint meghatározott ellenırzött külföldi társaságnak;
d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı
gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyeket a
jelen nyilatkozat 2. pontjában mutatok be teljes körően.

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy
-

-

a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerzıdést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül
és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevı bármely –
a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet
a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerzıdés megkötését követıen beállott
körülmény folytán már nem minısül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11. § (12) bekezdés)
kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú
nyilatkozat alapján kötött szerzıdés semmis.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen
változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás
bekövetkeztétıl számított 8 napon belül megküldöm, vagy amennyiben az általam képviselt
szervezet már nem minısül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. Amennyiben
ezen kötelezettségemnek nem teszek eleget és a nyilatkozatot kérı szerv tudomására jut, hogy
az általam képviselt szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben írásbeli
felszólításra 5 munkanapon belül nem nyilatkozom a szervezet átláthatóságáról a
nyilatkozatot kérı szerv jogosult a szerzıdéstıl egyoldalúan elállni és részemre a kifizetést
nem teljesíthet.
Kelt:…………………………………………………………………

………………………………………………………
cégszerő aláírás
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r)12 tényleges tulajdonos:
ra)13 az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı
szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok
vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezı szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a
közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékő nemzetközi elıírásokkal összhangban lévı
közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb)14 az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı
szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással
rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a
leendı kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve mőködtetik, ha a kedvezményezetteket
még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelı szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az
alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány
képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet vezetı tisztségviselıje; (2007. évi CXXXVI. tv. (Pmt)
3. § r) pont)
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2/c. melléklet az ……../2015. (……….) önkormányzati rendelethez
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. pont c) alpontjában
meghatározott
ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET:
CIVIL SZERVEZET VAGY VÍZITÁRSULAT RÉSZÉRE

a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében, valamint 13.
§ (2) bekezdésében elıírt kötelezettség teljesítéséhez.
Alulírott
Név:
Beosztás:
születéskori név:
anyja neve:
születési helye, ideje:
mint a
szervezet neve:
székhelye:
adószáma:
törvényszéki nyilvántartásba vételi száma:
aláírásra jogosult képviselıje – a polgári és büntetıjogi felelısségem tudatában – úgy
nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja
alapján átlátható szervezetnek minısül, és megfelel a következı együttes feltételeknek:
a) az általam képviselt szervezet vezetı tisztségviselıi megismerhetık, amelyrıl részletesen
a jelen nyilatkozat 1. pontjában nyilatkozom;
b) az általam képviselt szervezet, valamint ezek vezetı tisztségviselıi nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel;
c) az általam képviselt szervezet székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai
Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, vagy olyan államban van, amellyel
Magyarországnak a kettıs adóztatás elkerülésérıl szóló egyezménye van.

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy
-

-

a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerzıdést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül
és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevı bármely –
a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet
a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerzıdés megkötését követıen beállott
körülmény folytán már nem minısül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11. § (12) bekezdés)
kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú
nyilatkozat alapján kötött szerzıdés semmis.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen
változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás
bekövetkeztétıl számított 8 napon belül megküldöm, vagy amennyiben az általam képviselt
szervezet már nem minısül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. Amennyiben
ezen kötelezettségemnek nem teszek eleget és a nyilatkozatot kérı szerv tudomására jut, hogy
az általam képviselt szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben írásbeli
felszólításra 5 munkanapon belül nem nyilatkozom a szervezet átláthatóságáról a
nyilatkozatot kérı szerv jogosult a szerzıdéstıl egyoldalúan elállni és részemre a kifizetést
nem teljesíthet.
Kelt:…………………………………………………………………
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cégszerő aláírás
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vezetı tisztségviselı egyesületnél: az ügyvezetı vagy az elnökség tagjai (Ptk. 3:77. §) alapítványnál: a
kuratórium tagjai (Ptk. 3:397. § (1) bek) civil társaságnál: a létesítı okiratban az ügyek vitelére feljogosított
személy vagy testület tagjai (Ptk. 3:21. §) vízitársulatnál: intézıbizottság elnöke és tagjai, felügyelıbizottság
elnöke (2009. évi CXLIV. tv. 31. § (1) bek., 33. § (1) bek.)

