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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
140/2020. (X. 28.) számú
határozata
Központi ügyelet ellátására szabadfoglalkozású jogviszony létesítésére vonatkozó
szerződés jóváhagyásáról
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1./ a folyamatos és zavartalan betegellátás biztosítása érdekében a 4244 Újfehértó, Bartók
Béla utca 20. szám alatt működő központi ügyeleti ellátásba bevonásra kerülő Kovács Zoltán
egyéni vállalkozó szakdolgozó (egészségügyi szakdolgozó: Kovács Zoltán, székhelye: 4400
Nyíregyháza, Fazekas János tér 12. 9.em / 72. ajtó) kötendő szabadfoglalkozási tevékenység
keretén belül végzett megbízási szerződést az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. A
szabadfoglalkozású egészségügyi szakdolgozót az ügyeleti szolgálat ellátásáért bruttó 1.100forint/óra illeti.
2./ az ügyeleti szolgálat ellátásáért járó díj fedezetét az önkormányzat mindenkori
költségvetésében, a 2020. évi fedezetet az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az
általános tartalék terhére biztosítja.
3./ felhatalmazza a polgármestert a szabadfoglalkozású megbízási szerződés aláírása.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Dr. Hosszú József
polgármester
A határozatról értesül:
1./ Kovács Zoltán szakdolgozó
2./ Polgármesteri Hivatal (Igazgatási Osztály, Pénzügyi Osztály)
3./ Irattár
4./ Ügyeleti koordinátor

Dr. Veres Ildikó
jegyző

1. számú melléklet a 140/2020. (X. 28.) számú határozathoz

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
SZABADFOGLALKOZÁSÚ JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRE

amely létrejött egyrészről Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István út
10. szám, törzsszám: 732473, adószám: 15732475-2-15, statisztikai számjel: 15732475-8411321-15, képviseletében eljár: Dr. Hosszú József polgármester) mint megbízó (a
továbbiakban: Megbízó),
másrészről
családi és utóneve: Kovács Zoltán
születési családi és utóneve: Kovács Zoltán
születési helye, ideje:
édesanyja születési családi és utóneve:
székhelye:
adószáma:
működési nyilvántartás szerinti azonosítója:
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott),
a továbbiakban együttesen Felek között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
I. Bevezető rendelkezések
Felek rögzítik, hogy Megbízó működteti a felnőtt/gyermekorvosi központi ügyeleti ellátást
(szakmakód: 4601) Újfehértó Város és Érpatak Község területén, melyre nézve rendelkezik a
szükséges, érvényes és hatályos engedélyekkel.

II. Szerződés tárgya
1. Felek jelen Megbízási szerződésben foglalt feltételek mellett egészségügyi szakdolgozói
– asszisztensi tevékenység ellátására az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény alapján szabadfoglalkozású jogviszonyt
létesítenek.
2. Megbízott jelen szerződéssel kötelezettséget vállal arra, hogy Megbízó központi ügyeleti
munkájában ellátja az egészségügyi szakdolgozói – asszisztensi feladatokat.

III. Megbízott kötelezettsége
1. Megbízott a központi ügyeleti asszisztensi feladatokat személyesen látja el.
2. Megbízott az asszisztensi feladatokat a hatályos jogszabályoknak, szakmai szabályoknak
és protokolloknak, valamint az Ügyeleti Szabályzatnak megfelelően látja el.

3. Megbízott az ügyeleti asszisztensi feladatokat a Megbízó koordinátora és a Megbízott
által közösen összeállított Ügyeleti Beosztás szerinti időben, a 4244 Újfehértó, Bartók
Béla utca 20. szám alatti ügyeleti épületben látja el.
A központi orvosi ügyelet ügyeleti rendje:
a) Hétköznap: du. 19.00 órától másnap reggel 7.00 óráig
b) Hétvégén: péntek du. 19.00 órától hétfő reggel 7.00 óráig, továbbá
c) Hétköznapra eső munkaszüneti napokon: a hétvégének megfelelően.
4. Megbízott az ügyeleti beosztás szerinti időtartamban, jelen szerződés 1. mellékletét
képező „Nyilatkozat az egészségügyi tevékenység végzésére vonatkozó munkaidőkeretek betartásáról” szóló dokumentumra figyelemmel végzi az egészségügyi
tevékenységét.
5. Megbízott köteles a feladatok ellátása során az ügyeletben lévő, illetve más egészségügyi
dolgozóval a gyors, szakszerű és pontos ellátás biztosítása érdekében együttműködni, és a
szükséges adminisztrációt a jogszabályi előírásoknak és az Ügyeleti Szabályzatnak
megfelelően elvégezni.
6. Az ügyeletre beosztott Megbízott akadályoztatása esetén - jelentési kötelezettség mellett maga gondoskodik helyettesítéséről, ha ez nem lehetséges, akkor az ügyelet működtetője
által a központi ügyelet üzemeltetéséhez kapcsolódó koordinálási feladatokra szerződött
szervező – a PAPP ÉS TÁRSA Fuvarozó és Szolgáltató Bt. (a továbbiakban:
koordinátor) köteles gondoskodni a helyettesítésről. A helyettes személy csak a Megbízó
előzetes engedélyével kezdheti meg a tevékenységét.
7. Az ügyeletet teljesítő Megbízott asszisztensi feladatai részletezve:
a. fogadni és dokumentálni kell az ügyelethez érkező hívásokat,
b. amennyiben az ügyeletet ellátó orvos az ügyeleti feladatait az e célra
rendszeresített rendelőn kívül látja el, a mentőszolgálat útján biztosítani kell a
sürgős beavatkozást igénylő esetek ellátását,
c. sürgős szükség esetén szakszerűen meg kell kezdeni az elsősegélynyújtást és
gondoskodni kell a végleges ellátás biztosításáról,
d. elő kell készíteni az ügyelet során ellátandó vizsgálatokhoz és beavatkozásokhoz
szükséges anyagokat és eszközöket,
e. el kell látni az ügyeletes orvos által meghatározott egyéb adminisztrációs és
szakmai feladatokat.
f. ellátja továbbá mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.
8. A Megbízó által a központi ügyeleti ellátásra biztosított gyógyszerekről, kötszerekről,
illetve azok ügyeletben történő fogyásáról - az ügyelet megkezdésekor/átvételekor illetve
az ügyelet befejezésekor a Megbízott nyilvántartást vezet.

9. Megbízó térítésmentesen biztosítja a Megbízott részére a szükséges műszereket,
eszközöket és egyéb tárgyi feltételrendszert. Megbízott a Megbízó által biztosított tárgyi
eszközöket köteles rendeltetésszerűen és a szükséges mértékben használni. A
rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat miatt keletkező kárt Megbízott köteles
megtéríteni.
10. Megbízott az ellátás nyújtása során a Megbízó működésével kapcsolatban tudomására
jutó információt – ide nem értve a közérdekű információt – köteles bizalmasan kezelni.
Ezen információk vonatkozásában Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli, azt
harmadik személy részére a Megbízó engedélye nélkül nem szolgáltathatja ki.

IV. Megbízó kötelezettsége
Megbízó a jogszabályi előírások szerint biztosítja a munkavégzéshez szükséges
feltételeket.
Megbízó köteles minden olyan információt a Megbízott rendelkezésére bocsátani, amely
a feladat ellátását meghatározhatja vagy befolyásolhatja. Az Ügyeleti Szabályzat a
feladatellátás helyén olvasható, a Megbízó hivatalos honlapjáról letölthető, illetve kérésre
a Megbízó székhelyén nyomtatott formátumban is átvehető.
A Megbízó az ügyelet működtetésével kapcsolatos szervezési, koordinálási feladatokért
felelős koordinátor útján biztosítja a gyógyszert, kötszert, irodaszereket, a fertőtlenítő –
és tisztítószereket.
Megbízóval szerződéses jogviszonyban lévő koordinátor gondoskodik arról, hogy
Megbízott az Ügyeleti Beosztást időben megismerje.
Megbízóval szerződéses jogviszonyban lévő koordinátor az Ügyeleti Beosztást tárgyévi
egy havi bontásban állítja össze. Amennyiben Megbízott írásban jelzi a Megbízó
koordinátorának a beosztással kapcsolatos kérését a következő hónap első napját
megelőző legalább 15 napon belül, a koordinátor a beérkezett igényt megvizsgálja, és
lehetőség szerint figyelembe veszi a beosztás összeállítása során, de minden esetben
értesíti a Megbízottat a beosztás alakulásáról. A koordinátor az Ügyeleti Beosztás
összeállítása során az ügyeletet ellátók egyenlő terhelésére törekszik, különös tekintettel
az ünnepnapokra eső beosztásokra.
Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező egészségügyi szolgáltatás
közfinanszírozott, és a szolgáltatásra vonatkozó finanszírozási szerződést a Megbízó köti
a társadalombiztosítási szervvel.
Megbízó a feladatok ellátásáért az alábbi díjtételek szerinti díjazást fizeti a Megbízottnak:
a. munkanapokon (hétfőtől-péntekig) éjszakai ügyelet díja: bruttó 1.100 forint/óra,
b. hétvégén (szombat-vasárnap) a nappali/éjszakai ügyelet díja: bruttó 1.100 –
forint/óra,
c. hétköznapra eső munkaszüneti napokon a nappali/éjszakai beosztásra eső
ügyeleti díja: bruttó 1.100 – forint / óra.

Megbízott az ügyeleti díjon felül további díjra, költségtérítésre, illetve egyéb juttatásra
nem tarthat igényt.
Megbízó az ügyeleti díjat a teljesítésigazolást követően számla ellenében a számlán
szereplő bankszámlaszámra történő utalással teljesíti 15 napon belül.
V. Adatkezelés
1. Megbízott a tudomására jutott információkat, adatokat köteles szigorúan bizalmasan
kezelni, nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, információt, amely a
feladatának ellátásával összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése akár
a Megbízóra, akár más személyre hátrányos következménnyel járhat. A titoktartási
kötelezettség különösen vonatkozik az egészségügyi adatokra. Megbízott titoktartási
kötelezettségének megsértése, bármely személyes vagy egészségügyi adattal való
visszaélése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely a Megbízó oldalán azonnali
szerződés megszüntetési jogot keletkeztet.
2. A Szerződő Felek a szerződéssel kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy – az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény alapján szabályozott a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kivételével
- a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott minden információt és
adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli
hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozza nyilvánosságra, vagy illetéktelen
harmadik személy tudomására.
3. Mindkét fél önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen
szerződésben vagy annak mellékleteiben rögzített személyes és más adatokat a
Szerződő Felek a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljék, a jelen szerződésből
eredő jogok, kötelezettségek érvényesítése céljából. A Szerződő Felek mint
adatkezelők kijelentik, hogy a jelen szerződéses jogviszonnyal összefüggésben
tudomásukra jutott személyes- és egyéb adatokat titkosan kezelik, azokat csak a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott szervek részére adják ki a kapcsolódó
jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az adatkezelés időtartama: a jelen szerződésből
eredő jogok, kötelezettségek érvényesítésére nyitva álló határidő letelte (elévülés)
vagy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályban meghatározott határidő leteltéig. A
Szerződő Felek kijelentik és vállalják, hogy tevékenységük gyakorlása során az
Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR), illetve az adatvédelemre,
adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok, különösen az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
előírásait teljeskörűen betartják.
4. A nem a jogszabályoknak, valamint nem a jelen szerződésben meghatározottaknak
megfelelő adatkezelésből eredő jogkövetkezményekért, károkért a mulasztó fél
teljeskörű felelősséggel tartozik.
5. A Megbízó adatkezelési tájékoztatója a jele szerződés 2. számú mellékletét képezi.

VI. Vegyes rendelkezések
1. Jelen szerződés a Megbízott feladatellátáshoz szükséges engedélyek végegessé
válása napján lép hatályba, és határozatlan időre szól.
2. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a Megbízott jelen szerződés
alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás keretében a betegnek, illetve harmadik
személynek kárt okoz, akkor a Ptk. általános szabályai szerint kell helytállnia.
Megbízott a limithatár nélkül a felróhatósága arányában viseli jelen megbízás
keretében a Megbízónak okozott kár összegét. A kár mértékének meghatározása az
erre lefolytatott vizsgálat keretében megállapított felróhatóság arányában terheli a
Megbízottat.
3. Megbízott felelős mindazon kárért, amely abból származik, hogy a Megbízott által átadott
dokumentumok, nyilvántartások alapján a Megbízót megtévesztette, és ezért a Megbízott
a NEAK felé olyan szolgáltatást (ellátást) jelentett, amelynek jelentésére vagy
elszámolására nem volt jogosult, vagy a jelentett szolgáltatást nem nyújtotta. Megbízott
felelős továbbá minden egyéb, neki felróható és a Megbízónak okozott kárért is.
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a jelen szerződés hatálya alatt
érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. A Megbízott kötelezettséget
vállal arra, hogy a biztosítási jogviszonyt ezen szerződés időtartama alatt folyamatosan
fenntartja, továbbá a biztosítási évfordulókor a befizetést igazoló bizonylatot, valamint a
biztosítási kötvény másolatát köteles bemutatni a Megbízó vezetőjének.
5. Felek kötelezik magukat arra, hogy amennyiben a jelen Szerződést érintő adatváltozás
történik, erről a másik Felet haladéktalanul írásban értesítik.
6. Amennyiben bármelyik fél a másik fél mulasztása, illetve hibája miatt nem tudja a
feladatát ellátni, köteles haladéktalanul – a szóbeli jelzés sikertelensége esetén írásban jelezni azt a másik félnek a mulasztás megszüntetése vagy a hiba elhárítása érdekében.
7. Jelen szerződés csak a Felek egybehangzó akaratelhatározása esetén írásban módosítható.
Az egyoldalú szerződésmódosítás semmis.
8. Jelen szerződést bármelyik fél a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozatával a
felmondás benyújtását követő második naptári hónap utolsó napjával indoklás nélkül
felmondhatja. A felmondás nem akadályozhatja, és nem veszélyeztetheti a Megbízó
által biztosítandó folyamatos ellátást.
9. Megbízó a jelen szerződést indoklással, azonnali hatállyal felmondhatja, ha a
Megbízott szerződéses kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére sem, vagy nem
megfelelően, illetve késedelmesen teljesíti. Az azonnali hatályú felmondás nem
akadályozhatja, és nem veszélyeztetheti a Megbízó által biztosítandó folyamatos
ellátást.

10. Szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladataik
teljesítése, ellátása során a tudomásukra jutott információt, adatot, dokumentumot
időbeli korlátozás nélkül bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag a
jelen szerződés teljesítése körében használhatják fel. A felek ezen kötelezettségének
megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. A felek jelen pont szerinti
kötelezettségéről kötelesek alkalmazottaikat, megbízottjaikat is tájékoztatni. Az ennek
elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felelősséggel tartozik.
11. Felek esetleges vitás kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik, ha 30 napon belül
nem tudják megoldani a megbízási szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben
keletkezett vitájukat, úgy a pertárgy értékétől függően a Nyíregyházi Járásbíróság,
illetőleg a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
12. Megbízott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §
(1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül. Felek egyezően
kijelentik, hogy jelen szerződés 3. számú mellékletét képezi a Megbízott átláthatósági
nyilatkozata. Megbízó jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést,
amennyiben a megbízott nem minősül átlátható szervezetnek.
13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, egyebekben a Polgári Törvénykönyv
vonatkozó rendelkezései, valamint a vonatkozó egészségügyi jogszabályok rendelkezései
az irányadók.
A jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi a Megbízott nyilatkozata
A jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi az Önkormányzat adatkezelési tájékoztatója
A jelen szerződés 3. számú mellékletét képezi a Megbízott átláthatósági nyilatkozata

Jelen szerződés négy mindenben egyező példányban készült, melyből három példány a
Megbízót, egy példány a Megbízottat illet meg.
Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.
Újfehértó, 2020. október 20.
……………………………………
jogi ellenőrzés
Dr. Veres Ildikó jegyző

……………………………………
pénzügyi ellenjegyzés
Tóth Erika pénzügyi osztályvezető

……………………………………
Újfehértó Város Önkormányzata mint
megbízó képviseletében
Dr. Hosszú József polgármester
PH

……………………………………
Megbízott
………………….
Kovács Zoltán egyéni vállalkozó

1. számú melléklet
Nyilatkozat az egészségügyi tevékenység végzésére vonatkozó munkaidő-keretek
betartásáról

2. számú melléklet
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT
AZ ÉRINTETT ADATAI
Név
Telefonszám
E-mail cím
Egyéb személyes adatok
AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Újfehértó Város Önkormányzata, Újfehértói
Az adatkezelő neve, székhelye
Polgármesteri Hivatal
4244 Újfehértó, Szent István út 10.
Dr. Hosszú József polgármester; Dr. Veres Ildikó
Képviselője
jegyző
Honlapja

www.ujfeherto.hu

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Az adatkezelés célja

szerződés teljesítése
átláthatósággal összefüggő adatok:
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

adatkezelőre

A személyes adatok címzettje vagy Az Újfehértói Polgármesteri Hivatal pénzügyi,
címzettjei
számviteli feladatokat ellátó köztisztviselői, az
Igazgatási Osztály köztisztviselői
Ügyeleti feladatellátásban részt vevő koordinátor
A személyes adatok tárolásának 5 évig, a 2020. október …….. napján kelt megbízási
szerződésből eredő jogok, kötelezettségek érvényesítésére
időtartama
nyitva álló határidő letelte (elévülés)

Tájékoztatás az érintett jogairól
Felhívjuk figyelmét, hogy Önnek mint Újfehértó Város Önkormányzatánál és az Újfehértói
Polgármesteri Hivatalnál személyes adatok kezelésében érintettnek
a) joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely az Ön
személyes adatainak kezelésével kapcsolatos (így különösen a személyes adatai
kezelésének céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult
személyek köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult
személyek köréről, az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire valamint a vonatkozó főbb jogszabályi helyekről),
b) kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
c) joga van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése
automatizált módon történik), valamint
d) a törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése
ellen, illetve
e) joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400,
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve
jogorvoslatért bírósághoz fordulni. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben Ön külföldi
állampolgár, úgy a lakhelye szerint felügyeleti Hatósághoz is benyújthatja panaszát.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye
az, hogy a szerződés időtartama alatt fokozott nehézségekbe ütközhet a kapcsolattartás.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával –
egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg
Újfehértó Város Önkormányzatát (postacím: 4244 Újfehértó, Szent István út 10., e-mail cím:
polgarmester@ujfeherto.hu).
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes
személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).
Újfehértó Város Önkormányzata adatvédelmi tisztviselője: Dr. Kiss Elek egyéni vállalkozó,
e-mail: drkisselek@gmail.com.
További információk az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely a www.ujfeherto.hu
internetes honlapon található.
………………………………
Újfehértó Város Önkormányzata képviseletében
Dr. Hosszú József polgármester
P.H.

A tájékoztatásban foglaltakat tudomásul vettem.
Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak
megfelelnek.
Újfehértó, 2020. október 28.
…………………………………………..
Kovács Zoltán (neve és aláírása)
Készült 3 példányban:
1 pld. Érintett
2 pld. Újfehértó Város Önkormányzata

3. számú melléklet
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. b) pontjában
meghatározott
BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL
NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET1 RÉSZÉRE
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt
kötelezettség teljesítéséhez.
Alulírott
Név:
mint …………….
(székhelye: ………………..
adószáma: ………………….
egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: …………………….)
– polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt
szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) bek. 1. b.)
pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:
Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes
feltételeknek:
a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy
1

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 erdőbirtokossági társulat, a
külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó
szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az
ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a
magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó
tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a
költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat
alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány [2016. évi CXXX.
törvény a polgári perrendtartásról, 7. § 6. pont].

olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van,
c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 2. § (1)
bekezdése alapján Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény
szerinti letelepedés keretében üzletszerű - rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés
céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott - gazdasági tevékenységet
egyéni vállalkozóként végezhet.
Jelen nyilatkozat tudomásul veszem, hogy
-

a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen
szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható
szervezetnek. A kötelezettséget vállaló 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 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Áht. 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 felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a
szerződéstől eláll. [államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bek.]

-

az Önkormányzat az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a
szerződésből eredő követelés elévüléséig az Áht. 41. § (6) bekezdésben foglaltak
szerint jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55.
§-ban meghatározott adatokat kezelni.

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 Újfehértó Város Önkormányzata részére,
vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt
haladéktalanul bejelentem.
Kelt: Újfehértó, 2020. október 28.
………………..................................
cégszerű aláírás

