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Tárgy: Ajánlatkérés vízi eszközökre – ,,Aqua
Adventures” című HUHR/1901/2.1.2/0111
számú projekt keretében

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Tisztelt Cím!
Kistolmács Község Önkormányzata nevében Simonyai Imre a Letenyei Közös Önkormányzati
Hivatal Városfejlesztési és Műszaki osztályvezetője ajánlatot kér az ,Aqua Adventures” című
HUHR/1901/2.1.2/0111 számú projekt megvalósításához vízi eszközök beszerzésére.
I. Ajánlatkérő
Név:
Cím:
Képviseli:

Kistolmács Község Önkormányzata
8868 Kistolmács, Fő utca 51.
Birkás Zoltán polgármester

Kapcsolattartó: Simonyai Imre Városfejlesztési és műszaki osztályvezető
Telefon:
+3693/544-980
E-mail:
muszak@letenye.hu
II. A beszerzés tárgya:
Az „Aqua Adventures” című HUHR/1901/2.1.2/0111 számú projekt megvalósításához vízi
eszközök beszerzése a 3. sz. melléklet szerint.
III. A szerződés meghatározása:
Vállalkozói szerződés
IV. A teljesítés határideje:
A vállalkozói szerződésben meghatározott időpontig.
V. A teljesítés, helye:
8868 Kistolmács, Fő utca 51., Kistolmács Község Önkormányzata
VI. Fizetési feltételek, az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, számlázási módja:
A vállalkozási szerződésben meghatározottak alapján.

VII. Az ajánlatok bírálati szempontja:
Az ajánlatkérő összességében legalacsonyabb összegű ajánlati árat megajánló ajánlattevővel köt
szerződést.
VIII. Az ajánlatok benyújtását követően hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.
IX. Az ajánlatok beérkezésének határideje:
2022. június 17. 10.00
X. Az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani.
XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 8868 Letenye, Kossuth u. 10.
földszint 8. sz. iroda (Műszaki Osztály)
Simonyai Imre Városfejlesztési és Műszaki Osztályvezető
XII. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 8868 Letenye, Kossuth u. 10.
földszint 8. sz. iroda (Műszaki Osztály)
Ideje: 2022. június 17. 10:00 óra
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: ajánlatkérő képviselője, ajánlattevő
képviselője, a közreműködő szerv képviselője.
XIII. A szerződéskötés tervezett időpontja:
A döntést követő 5. nap
XIV. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei, az ajánlattétellel
kapcsolatos egyéb információk:
a. Az ajánlatokat nettó HUF + Áfában kell megtenni. Az ajánlati árnak minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében felmerülő költséget magában kell foglalnia. Az ajánlatok érvényességi ideje 6 hónap, amennyiben ettől eltérő kérjük az ajánlatban megjelölni.( 1sz. melléklet)
b. Telefonszám megadása kötelező, mivel az Önkormányzat az ajánlattételi eljárás eredményéről telefonon értesíti az ajánlattevőket.
c. Az ajánlatok beadásának módjai:
 Postai úton, vagy személyesen: az ajánlatokat egy eredeti példányban, az oldalakat összefűzve, zárt csomagolásban. Az ajánlat csomagolásán fel kell tüntetni a következőt: „Árajánlat az ,Aqua Adventures” című HUHR/1901/2.1.2/0111 számú projekt megvalósításához vízi eszközök beszerzésére. Ajánlattételi határidő előtt felbontani tilos”
 e-mailen: az ajánlatot hivatalosan aláírt beszkennelt pdf formátumban küldeni arra az email címre, melyről az ajánlattételi felhívás érkezett. Tárgy mezőben fel kell kell tüntetni
a következőt: „Árajánlat az ,Aqua Adventures” című HUHR/1901/2.1.2/0111 számú
projekt megvalósításához vízi eszközök beszerzésére. Ajánlattételi határidő előtt megnyitni tilos”
XV. Az eredményről való értesítés várható időpontja és módja
Az ajánlatok eredményéről az Ajánlattevőket telefon útján értesíti (telefonszám megadása
kötelező!).
Eredményről szóló értesítés az ajánlattételi határidő lejártától számított 5 napon belül várható.
Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné
nyilvánítására. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén az ajánlattevő
kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Az eredményhirdetés nem hoz létre jogi érvényű kötelezettséget az Ajánlatkérő részéről, ilyen
kötelezettség csak az írásbeli szerződés létrejöttével keletkezik.
XVI. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2022. június 10.
XVII. Tájékoztatjuk, hogy a Beszerzési Szabályzat értelmében:
Érvénytelen az ajánlat, ha:
- az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
- az ajánlattevőt az eljárásból kizárták, vagy nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmassági követelményeknek;
- az ajánlat nem felel meg a felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban és
ezen szabályzatban meghatározott egyéb követelményeknek.
Eredménytelen az eljárás, ha:
1. nem érkezett ajánlat;
2. kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek;
3. egyik ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő anyagi fedezete mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot;
4. valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát, vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan
sértő cselekménye miatt ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt.
Az eredménytelen beszerzési eljárást haladéktalanul meg kell ismételni. Az ajánlatkérést EU forrásból támogatott beszerzés esetén a pályázati felhívásba foglalt feltételek szerint mindaddig meg kell
ismételni, amíg három érvényes ajánlat nem érkezik.
Letenye, 2022. június 10.
Tisztelettel:

Simonyai Imre
Városfejlesztési és műszaki osztályvezető

Kistolmács Község Önkormányzata
8868 Kistolmács, Fő utca 51.

1.sz. melléklet

Árajánlat
„Aqua Adventures” című HUHR/1901/2.1.2/0111 számú projekt megvalósításához vízi
eszközök beszerzésére

Az ajánlattevő:
Neve:
Kapcsolattartója:
Adószáma:
Címe:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Az ajánlat tárgyának pontos tárgya: „Aqua Adventures” című HUHR/1901/2.1.2/0111 számú
projekt megvalósításához vízi eszközök beszerzése
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Áfa
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Kelt:
_________________________________
Ajánlattevő

2.sz. melléklet
Nyilatkozat referenciákról
Alulírott
……………………………………….…………………………………,
mint
a
……………………………………………………..
(székhely:………………………………..)
ajánlattevő képviselője hivatalosan nyilatkozom, hogy az ajánlat tárgyában az alábbi referenciával
rendelkezünk:

A referenciát adó fél
megnevezése

Referencia tárgya

Referencia
nettó összege

Teljesítés éve

Kelt:
_________________________________
Ajánlattevő

3.sz. melléklet
Műszaki specifikáció:

Vízi eszközök

3 személyes kenu
Kenu lapát
Biztonsági kabát,
mentőmellény

Felfújható SUP

Merevtestű, műa. SUP

SUP lapát

Kétszemélyes kajak
Egyszemélyes kajak

Kajak lapát

Hosszúság (cm) 480
Szélesség (cm) 90
Súly (kg) 45
4 db
Terhelhetőség (kg) 520
Létszám 3 fő
Anyag PE
Súly (kg) 0,72 - 0,90 kg (mérettől
12 db
függően)
Minősítés EN 395 / ISO 1242-4
23 db
Deszka méret 366x86x15 cm
Technológia Egykamrás, Egyrétegű
3 db Maximális terhelhetőség 175 kg
Ideális rider súlya 80-120 kg
Deszka tömeg 10,6 kg
PRODUCT LENGTH WIDTH
THICKNESS MAX. RIDER
WEIGHT VOLUME REC.
PAYLOAD MAX. PAYLOAD
3 db
ECLIPSE 11'0" / 336 cm 32" / 81 cm
4.75" / 12 cm 1 13 kg / 28.6 lbs 250
L 75-110 kg / 165-242 lbs 130 kg /
286 lbs
Méret 160-220 cm
Nyél alapanyaga Alumínium
Toll alapanyaga Műanyag
6 db Tömeg 957 g
Toll méret 760 m2
Extrák Tollméret: 118 inch^2 / 760
cm^2
Létszám 2 fő
Anyag Törhetetlen PE
Hossz: min. 370 cm
2 db
Szélesség: min. 65 cm
Súly: 29 kg
Max.teher: 220 kg
Létszám 1 fő
2 db
Anyag Törhetetlen PE
Kajaklapát, aszimmetrikus fehér
fibrylon toll, 65 ° -os, 30 mm
6 db
átmérőjű alu szár, vízfogó
gyűrűkkel.

4. sz. melléklet

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről
II.
Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
- Alulírott, …………………..……...…..…(név), mint a ……………..…...………………..………(cég)név

………………………………………….…… székhely …………………………………………(adószám)
törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) 1. a) pontja szerint (aláhúzandó)
- állam,
- költségvetési szerv,
- köztestület,
- egyházi jogi személy,
- helyi önkormányzat,
- nemzetiségi önkormányzat,
- társulás,
- egyházi jogi személy,
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam / [önkormányzat megnevezése] helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
- nemzetközi szervezet,
- külföldi állam,
- külföldi helyhatóság,
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv,
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam [az állam megnevezése] szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
ezért átlátható szervezetnek minősül.
III.

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezetek

1. Alulírott, ……………………......………(név), mint a ………………………….………..………(cégnév)
…………………………………………..székhely ………………………………. (adószám) törvényes
képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör vény 3. § (1) 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:
a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a
2. pontban nyilatkozom, ÉS
ab) az Európai Unió tagállamában/ az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban/ a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában/ olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van [ALÁHÚZANDÓ], és ez az ország: [ország megnevezése] , ÉS
ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött
külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom ÉS
ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban
nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról
Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megaka dályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a-f) pontjai alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*:
Sorsz.

Tényleges tulajdonos

Adószám/adóazonosító

Tulajdoni hányad
(25%-os tulajdoni
részesedés vagy afelett a 4.
pont is kitöltendő)

* 38. tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt
százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi
szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott meghatározó befolyással rendelkezik,
c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a
természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az
alapítvány képviseletében eljár,
e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében
ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá
f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető
tisztségviselője;

3. Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről:
3.1.

Amennyiben a pályázó nem magyarországi székhelyű, és üzletvezetésének helye külföldön van, és
székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban
van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja
meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szerve zet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató,
befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):

adóév
(pályázat
benyújtásának
éve)
…
…

(utolsó lezárt
adóév)

Gazdálkodó szervezet neve

Az illetőség szerinti országban termelő,
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató,
befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből származó bevételének
aránya az összes bevételhez képest

3.2.

Amennyiben a pályázó magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság.

4. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal
bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
átláthatóságáról
4.1.

A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük:
Sorsz.

4.2.

Adószám

Részesedés
mértéke %-ban

Adóilletősége

A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i):
Sorsz.

4.3.

Gazdálkodó szervezet
neve

Gazdálkodó szervezet
neve

Tényleges tulajdonos(ok)

Adószám/
adóazonosító

Tulajdoni
hányad

A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társasági* minősítése
Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől
kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal
végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint
(amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):

adóév

Gazdálkodó szervezet neve

Az illetőség szerinti országban termelő,
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató,
befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből származó bevételének aránya
az összes bevételhez képest

(pályázat
benyújtásának éve)
…
…
…
(utolsó lezárt adóév)
*Ellenőrzött külföldi társaság: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság),
amelyben a külföldi társaság adóéve napjainak többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a
továbbiakban: részesedéssel rendelkező) van, valamint az a külföldi társaság, amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból
származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett társasági adónak megfelelő adó
és az adóalap [csoportos adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az adóalap] százalékban kifejezett
hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye
pozitív; nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan

államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és amely államban valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal,
hogy
a) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenység,
ha az ebből származó bevételük eléri az összes bevételük legalább 50 százalékát;
b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése, tartása és
elidegenítése, valamint az adott államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok által szabályozott, illetve a pénzügyi
szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó hatóság által felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, továbbá
az adott állam illetékes hatóságának engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság vagy egyéb
szervezet befektetése, illetve tevékenysége;
c) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt társasági adónak megfelelő adó mértékének (amennyiben a
külföldi állam az adóalap összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10
százalékot;
d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy napjáig lezárult utolsó adóévet kell érteni;
e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől eltérő államban lévő telephelyére is;
f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a külföldi társaságban közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok
vagy a tulajdoni hányad legalább tíz százalékával vagy - a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával meghatározó befolyással rendelkezik;
g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első napján már legalább öt éve elismert tőzsdén jegyzett személy vagy
kapcsolt vállalkozása az adóév minden napján legalább 25 százalékos részesedéssel rendelkezik.

IV.

Civil szervezetek, vízitársulatok

1. Alulírott, ……………………….…(név), mint a ……………..…………(civil szervezet, vízitársulat

neve) …… ………………..……….(adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-(1) 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:
a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:

Sorsz.

Vezető tisztségviselő

Adószám/adóazonosító

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi

szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel:
Sorsz.

Vezető
tisztségviselő

Szervezet neve

Adószám

Részesedés
mértéke

c) A b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz

ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
amelyről a 2. pontban nyilatkozom,
cb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről
szóló egyezménye van, amelyről a 3. pontban nyilatkozom,
cc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom,
cd) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
tekintetében az ca), cb) és cc) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban
nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

A 1.b) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megaka dályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a-f) pontjai alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*:
Sorsz.

Tényleges tulajdonos

Adószám/adóazonosító

Tulajdoni hányad

3. Nyilatkozat a 1.b) pont szerinti szervezet átláthatóságáról
3.1.

A 1.b) pont szerinti szervezet(ek) adóilletősége
Sorsz.

Gazdálkodó szervezet neve

Adószám

Részesedés
mértéke %-ban

Adóilletősége

3.2.

A b) szerinti szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése
Amennyiben a 3.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől
kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal
végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint
(amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):
adóév

(pályázat
benyújtásának
éve)
…
…
…
(utolsó lezárt
adóév)

Gazdálkodó szervezet neve,
adószáma

Az illetőség szerinti országban termelő,
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató,
befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből származó bevételének
aránya az összes bevételhez képest

4. 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 ezek vezető tisztségviselői 25%-ot meghaladó részesedéssel
rendelkeznek
Sorsz
.

Gazdálkodó
szervezet
neve

adóév

Adószám

Részesedé
s mértéke
%-ban

Gazdálkodó szervezet neve,
adószáma

Adóilletősége

tényleges
tulajdonos(ok)

tényleges
tulajdonos
adószáma

termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységéből származó
bevételének aránya az összes bevételhez
képest

(pályázat
benyújtásának
éve)
…
…
…
(utolsó lezárt
adóév)

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).

……………….., 2022………………………….

……………………………………
cégszerű aláírás

