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Tárgy: ,,Pomáz Város aszfaltos és
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Készült: Pomázi Polgármesteri Hivatal, Díszterem 202l. március 18. 13:00 óra

Tárgy: Pomán Város Önkormányzata, mint aján|atkérő által megindított, ,,Pomáz Vóros
aszfaltos és martaszfaltos útjainak kátyúzása, padka helyreállítás, valamint útburkolati jelek

felfestése" tátgyll, részajánlatokat is megengedő, beszetzési eljárásban érkezett ajánlatok
e|bir álásár a vonatkozó an.

Jelen vannak: Dr. Balogh PáI, jegyző, Vereszki Tibor, városfejlesztési és varosüzemeltetési
előadó, Fodor Vivien, városfejlesztési és létesítményüzemeltetési ijgyir.néző

Jelenlévők megállapítják, hogy a megadott hatríridőn belül a téttei aján|atí felhívásra 3 db
qánlat erkezett.

III. Endre Bauker Kft.
Bola 95 Kft.
Sándoraszfalt Utépítő Kft.
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1. III. Endre Bauker Kft.

Az ajónlathoz csatolt dokumentumok:

Ajánlattétel összegei:

l. P omáz város aszfaltos útj ainak kőfty űzásátra : b ruttó 1 7800 F tl m2
2. P omáz város martaszfaltos útj ainak káty űzására : b ruttó 1 1 43 0 F tl m2
3.Pomázváros vonatkozásában padka_helyreállítási munkálatokra: bruttó 21000 x't/m2

2. Bola 95 Kft.

Az aj ánlathoz csatolt dokumenlumok.

a) két db referencia _2 db
b) tevékenységet ígazolő dokumentumok _ 1 db
c) cég esetén cégbírósági végzés _ 1 db
d) a|áirási címpéldríny _ 1 db
e) felelősségbiáosítás igazo|ása- 1 db
f) összeférhetetlenségi nyilatkozat - 0 db
g) átláúhatősági rryilatkozat - 0 db
h) képesítési igazolás, amely bizonyítja, hogy a tárgyi feladat e|Iátására rendelkezésre á11

a megfelelő szalonai képzettséggelrendelkező személy _ 1 db

a) két db referencia _2 db
b) tevékenységetigazolő dokumentumok_ 1 db
c) cég esetén cégbírósági végzés - 1 db
d) aláírási címpéldany - 1 db
e) felelősségbiztosítás igazolása- 1 db

0 összeférhetetlenségi nyilatkozat - 1 db
g) átláúhatőságinyilatkozat- 1 db
h) képesítési igazolrás, amelybizonyitja, hogy a tárgyi feladat ellátásárarendelkezésre ál1

a mcgfclclő szakrrrai képzcttséggel rcrrdclkcző szerrrcly - 2,Jb

Ajántattétel összegei:

l.Pomázváros aszfaltos útjainak lcítyúzására: bruttó 12740 F't/m2o
2.Pomázváros martaszfaltos útjainak kátyűzására: bruttó 4130 Ft/m2
3. Pomáz város vonatkozásában padka-helyreállítási munkálatokra: bruttó 27 94 Ftlm?
4. Pomáz város vonatkozásában útburkolati jelek felfestése munkálatokra:

4.1 gépi felújító festésre: bruttó 3ó30 Ft/m2
4.2 gépi új festésre: bruttó 3990 Ft/m2
4.3 kézi felújító festésre: bruttó 3990 Ft/m2
4.4 kézi új festésre: bruttó 4350 Ft/m2
4.5 tartós jelek gépi festésére: bruttó 14000 Ft/m2
4.6 tartós jelek kézi festésére: bruttó 14/;00Ftlm2
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3. Sándoraszfalt ÚtéDítő Kft.

Az aj ónlathoz cs atolt dokumentumok:

a) két db referencia _2 db

b) tevékenységet igazoló dokumentumok - 1 db

c) cég esetén cégbírósági végzés _ 1 db

d) a|áirási címpéldány - 1 db

e) felelősségbiáosítás igazolása_ 1 db

0 összeférhetetlenségi nyilatkozat _ 1 db

g) áItláthatősáEi nyilatkozat _ 1 db

h) képesítési ígazolás, amely bizonyitja, hogy a tárgyi feladat ellátására rendelkezésre á1l

a megfelelő szalcnai képzettséggelrendelkező személy _ 1 db

Ajánlattétel összegeÍ:

1. Pomáz város aszfaltos útjainak kátyútzására: bruttó 19050 Bt/m2,
Tenso szalag: bruttó 1016 Ft/fm

2. P omázváros martaszfaltos útjainak káúy űzására: bruttó 127 00 Ftl m2

3.Pomázváros vonatkozásában padka_helyreállítási munlcílatokra: bruttó 11430 F't/m2

Jegyzőkönyv |ezárv az 202l.03.18. 13 : 4 1

Jegyzőkön yw ezető : Vereszki Tibor

P omáz, 2021. március 1 8.

J** \.Q.- ---* - \#*:[Y***r
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D3 telephcly:
2000 Szentendre. Rózsa u. l4.

?te| 06/26 302-586
Afax:06/26 500-587
e-mail : bola95 klif@t-onl ine.hu
web: www.bola95kft.hu
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Arajánlat

P omáz Város Önkorm án yzata
2013 Pomáz, Kossuth Lajos u.23-25.

Tárgy: Pomáz város aszfaltos útjainak káfyúzása

HlÁNYPÓTLÁs

l ' Tenso szalagos beépítés

1000 Ft / fm

Szentendre, 2021 .03.19
BÜr,a95 Kli"l.

2000 Szentendrg Rózsa utca t 4
Asz.: 12M9679-2-13

Íw{ffi,,E9 @
.a

i
Tisáelettel:
Bodó Norbert
Ügyvezető























Pomáz Város aszfaltos útjainak kátyúzása, Pomáz Város martaszfalt burkolatú útjainak 

javítása, Pomáz Város vonatkozásában padka helyreállítása, Pomáz Város 

vonatkozásóban útburkolati jelek felfestése tárgyú ajánlattételi felhívósának melléklete 

 

 

AJÁNLATÉTEL 

 

Pomáz Város aszfaltos útjainak kátyúzása, Pomáz Város martaszfalt burkolatú útjainak 

javítása, Pomáz Város vonatkozásában padka helyreállítása, Pomáz Város vonatkozásában 

útburkolati jelek felfestése tárgyú ajánlattételi felhívására 

 

 

1. ,,Ajánlat Pomáz Város aszfaltos útjainak kátyúzására'':bruttó 19 050 Ft/négyzetméter 

                                                     -  Tenso szalagos beépítés:  bruttó 1 016 Ft/fm 

 

2 .,, Ajánlat Pomáz Város martaszfalt burkolatú útjainak javítására”:  

                                                                                                   bruttó 12 700 Ft/négyzetméter 

 

3. ,,Ajánlat Pomáz Város vonatkozásában padka helyreállítási munkálatok 

elvégzésére'':                                                                            bruttó 11 430 Ft/négyzetméter 

 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2021. 03. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                 cégszerű aláírás 

 

 



























GROUPAMA BIZTOSÍTÓ 
BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

szerződésszám:

Biztosító: Groupama Biztosító Zrt.

Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telecenter: +36 1 467 3500

Internet cím: www.groupama.hu

Levélcím: 1380 Budapest, Pf. 1049

Szerződéskezelő egység: Központi Alkuszi Igazgatóság

570401

NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY

Cégnév:

Vállalkozás típusa:

Adószám:

Székhely:

Levelezési cím:

Kockázatviselés kezdete: 2017.08.30. 0,00 óra

Biztosítás tartama: határozatlan

Biztosítási időszak: 1 év

Biztosítási évforduló: minden évben a kockázatviselés kezdetének megfelelő naptári nap

Díjfizetés gyakorisága és módja: negyedéves, átutalással

Biztosított tevékenység: Út, autópálya építése

Kockázatviselés helye: Magyarország

A szerződés a következő biztosításokat, záradékokat tartalmazza:

 - Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei (VF ÁSZF) 

 - Tevékenységi Felelősségbiztosítás különös szerződési feltételei (TVFB)

 - Szolgáltatók Felelősségbiztosításnak Különös Szerződési feltételei

érvényesek.

Díjalap: éves tervezett árbevétel (eFt) 100 000 Alkalmazotti létszám (fő):

éves bérköltség (eFt): 

Tevékenységi Felelősségbiztosítás 

Szolgáltatók Felelősségbiztosítás

Biztosított kockázatok: Vonatkozó feltételek szerint

Záradék 1.:

A Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei (VF ÁSZF)  13.8 pontja az alábbiak szerint 

módosul

– bontás és építés-szerelési tevékenység kizárás feloldásra kerül.

E Ft/kár E Ft/év
Kombinált kártérítési limit: 5 000 15 000

Önrészesedés ( Ft/kár, levonásos )

 - Általánosan: a kár 10%-a, de min. 100,000,-Ft

 - Föld alatti berendezésekben bekövetkező károk esetében:

közműtérképen feltüntetett helyen, az önrészesedés mértéke a kártérítés 20%-a, de min. 300,000,-Ft

föld alatti berendezésekben bekövetkező károk esetében, melyet a közműtérképen nem tüntettek fel:

a kár 10%,de minimum  200,000,-Ft

Optikai kábelt ért kár esetén:

Önrészesedés káreseményenként (levonásos):  a kár 20%-a, de min. 500,000,-Ft

Éves díj (Ft):

187 300

Területi hatály: Magyarország

Éves díjak mind összesen (Ft): 187 300

930/867081812

ÁLTALÁNOS ADATOK

Sándoraszfalt Útépítő kft.

kft.

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK

24720795-2-42 

1141 BUDAPEST, Szugló út 82

1141 BUDAPEST, Szugló út 82

- 1 / 2 oldal -

http://www.groupamagarancia.hu/


A biztosító adatkezelési nyilvántartási száma: 59292-59318/2012.

Biztosítás közvetítő: Pannon Safe Kft

Kelt: Budapest, 2020.07.24

EGYÉB

dr. Kálózdi Tamás 
vezérigazgató-helyettes

Alexandre Jeanjean 
vezérigazgató-helyettes

- 2 / 2 oldal -



 

N Y I L A T K O Z A T   

Ö S S Z E F É R H E T E T L E N S É G R Ő L  

Alulírott Egri Sándor, mint a Sándoraszfalt Útépítő Kft. (cégnév) (székhely:1141 Budapest, 

Szugló u. 82.; cégjegyzékszám: 01 09 178 900) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott1 

képviselője a Pomáz Város Önkormányzata (2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.) 

ajánlatkérő „Pomáz Város aszfaltos útjainak kátyúzása” 

                   „Pomáz Város martaszfalt burkolatú útjainak javítása” 

                   „Pomáz Város vonatkozásában padka helyreállítási munkálatok elvégzése” 

elnevezésű ajánlattételi eljárásában nyilatkozom, hogy társaságunkkal szemben nem állnak 

fenn a Kbt. 25. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi okok. 

Kelt: Budapest, 2021. 03.17.  

  

 _______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve) 
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NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése, 50. § (1) 

bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)  

3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján 

 

Nyilatkozattevő: 

Név:        Sándoraszfalt Útépítő Kft. 

Székhely:  1141 Budapest, Szugló u. 82. 

Cégjegyzékszám: 01 09 178 900 

Adószám: 24720795-2-42   

Képviseletében eljár: Egri Sándor 

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján  

Pomáz Város Önkormányzata (önkormányzat, költségvetési szerv) az átláthatóság ellenőrzése 

céljából jogosult az átláthatósággal kapcsolatos, Áht. 55. § -ában meghatározott adatokat 

kezelni.  

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 Egri Sándor, mint a Sándoraszfalt Útépítő Kft. (nyilatkozatot tevő szervezet) 

képviseletére jogosult az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában 

az alábbi  

 

átláthatósági nyilatkozatot 

 

teszem. (A nyilatkozat I., II. és III. részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a 

rá vonatkozó, azaz vagy az I., vagy a II., vagy a III. részt kell kitöltenie.) 

 

 

I. 

 

TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETEK 

 

A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek (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, 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam : 

……………………..(az állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett 

nyilvánosan működő részvénytársaság. 

 

 

II. 

 

AZ I. PONT ALÁ NEM TARTOZÓ JOGI SZEMÉLYEK VAGY  

JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ  

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK 

 

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 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja 

szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető. 

 

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: 

 

Név Lakcím 

Adószám/ 

adóazonosító 

jel 

Tulajdoni 

hányad 

Befolyás és 

szavazati jog 

mértéke 

 Egri Sándor 
5340 Kunhegyes, 

Arany J. u. 75.  
 8427302193  100 %  100 % 

          

          

 

II/2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel 

rendelkezik: 

 

- 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 megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az 

országot megnevezni) 

 



II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak: 

 

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről: 

 

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem 

ellenőrzött külföldi társaság; 

 

vagy 

 

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A 

megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt 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.)  

 

Az általam képviselt szervezet 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 

 

vagy 

 

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó) 

 

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:  

 

Adóév 

Gazdálkodó 

szervezet neve, 

székhelye 

A külföldi társaság és adott államban lévő 

kapcsolt vállalkozási által együttesen saját 

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 

munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, 

valamint kereskedelmi tevékenységéből 

származó bevételének aránya az összes 
bevételhez képest 

      

      

II/4. 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 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)  

(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.) 

 

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 Lakcím 

Adószám/ 

adóazonosító 

jel 

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:  

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 megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot 

megnevezni) 

 

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 (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként 

szükséges megjelölni): 

 

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság. 

 

vagy 

 

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben 

a nyilatkozattevő által képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 

% - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 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.  

 

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 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 

 

vagy 

 

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó.) 

 

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 

közvetlenül vagy 

közvetetten több mint 

25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati 

joggal bíró jogi személy, 

jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó 

szervezet 

A külföldi társaság és adott államban lévő 

kapcsolt vállalkozási által együttesen saját 

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 

munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, 

valamint kereskedelmi tevékenységéből 

származó bevételének aránya az összes 

bevételhez képest 

      

      

 

 

III. 

 

CIVIL SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK 

 

Az általam képviselt szervezet (a megfelelő aláhúzandó) 

 

- 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: 

 

 

 

 

 

 

 

III/2. az általam képviselt szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható 

szervezetben nem rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel, 

 

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

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

 

Vezető 

tisztségviselő Szervezet neve Adószám Részesedés mértéke 

        

        

        

 

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

Vezető tisztségviselő  Adószám/adóazonosító 

   

   

   



 

- 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 Lakcím 

Adószám/ 

adóazonosító 

jel 

Tulajdoni 

hányad 

Befolyás és 

szavazati jog 

mértéke 

          

          

          

 

- III/2.2. Ezen szervezet(ek) adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szervezet 

esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni): 

 

- 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 (több érintett 

gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni): 

 

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi 

társaság. 

 

vagy 

 

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő 

aláhúzandó. 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.) 
 

Ezen szervezet 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 

 

vagy 

 

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő 

aláhúzandó.) 

 

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:  

 

 

 

 

Adóév 
A szervezet 

megnevezése 

A külföldi társaság és adott államban lévő 

kapcsolt vállalkozási által együttesen saját 

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 

munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 

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: 

 

Gazdálkodó 

szervezet neve 

Adószá

m 

Részesedés 

mértéke % 
- ban 

Adóilletősége 
Tényleges 

tulajdonos(ok) 

Tényleges 

tulajdonoso
k adószáma  

            

            

            



 

Adóév 
Gazdálkodó szervezet 

neve, székhelye 

A külföldi társaság és adott államban lévő 

kapcsolt vállalkozási által együttesen saját 

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 

munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint 

kereskedelmi tevékenységéből származó 

bevételének aránya az összes bevételhez képest 

      

      

      

 

III./3. az állam, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:  

 

- 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 tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van: ………………. 

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot 

megnevezni.) 

 

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). 

 

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat 

megismertem, amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül. 

 

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy  

 

- 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. A …………………………………….(önkormányzat, 

költségvetési szerv) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő 

követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint a jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-

ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 55. § 

kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet et kell érteni (Áht. 41. § (6) bek.); 

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a 

…………………………………(önkormányzat, költségvetési szerv) 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 a Pomáz Város Önkormányzata 

(önkormányzat, költségvetési szerv) részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet 

már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. 

 

 

Kelt. 2021. 03. 17. 

 

 

 

 

 

 

……………………….. 

Cégszerű aláírás 

 

 















Pomáz Város Önkormányzat 

Polgármesterének 

…/2021 (...) számú Önkormányzati határozata 

 

a 2021. évi kátyúzás, padka-helyreállítás, útburkolati jelek festése tárgyában kiírt 

beszerzési eljárással kapcsolatos beszerzési döntésről 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Képviselő-

testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Pomáz Város Polgármestere a 2021. márciusi 4-én közzétett ajánlattételi 

felhívásra beérkezett ajánlatok alapján az útburkolati jelek festése részterület 

vonatkozásában a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

 

2. Pomáz Város Polgármestere a 2021. márciusi 4-én közzétett ajánlattételi 

felhívásra beérkezett ajánlatok alapján az aszfaltos és martaszfaltos utak 

kátyúzása, valamint a padka helyreállítása részterületek vonatkozásában a 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 

A nyertes ajánlattevő a Bola 95 Kft. 

A nyertes ajánlat: 
- Az aszfaltos utak kátyúzására bruttó 12740 Ft/m2. A javítás és a régi felület 

csatlakoztatására szolgáló, ún. Tenso szalag beépítését bruttó 1000 Ft/fm áron 

vállalja. 

- A martaszfaltos utak kátyúzására bruttó 4130 Ft/m2. 

- Padka-helyreállításra bruttó 2794 Ft/m2. 

 

3. A nyertes ajánlattevővel az ajánlatban foglalt munkák elvégzésére vonatkozó 

vállalkozói szerződést megkötöm. 

 

4. A fedezet a 2021. évi költségvetés K334 Karbantartások, kis javítások 

előirányzata rovatán rendelkezésre áll. 

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester  

Határidő: 2021. április 24. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, Pénzügyi 

Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

 

Látta: 

 

 

……………….. 

jegyző 


