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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 
 
A részletes dokumentáció tartalma:  
 

I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 
II. AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 
III. SZERZŐDÉSTERVEZET 

 
1. FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 
 
Lenti Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő „Közterületek tisztításával, karbantartásával, 
és közparkok fenntartásával, gondozásával, építésével kapcsolatos feladatok ellátása 
vállalkozási szerződés keretében”tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (továbbiakban Kbt.) 21.§ (6) bekezdése alapján, az uniós értékhatár alatti 
eljárásrend (a Kbt. Harmadik része) szerinti, Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
a Kbt. 117.§ szerinti sajátos beszerzési szabályok alkalmazásával, nyílt közbeszerzési 
eljárást indított, amelynek önálló eljárási szabályait a felhívás és jelen közbeszerzési 
dokumentum tartalmazza. 
 
A Kbt. 117. § (1) szerinti eljárási szabályok ismertetése: 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel: 

• Ajánlatkérő a beszerzés tárgya illetőleg a beszerzés becsült értékére tekintettel a Kbt. 
2. § (7) bekezdés, és a 21. § szabályai szerint jár el.  

• Ajánlatkérő a becsült értékre és a nyilvánosság biztosítására tekintettel alakított ki 
sajátos beszerzési szabályokat. Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napjától 
számított legalább 10 napban határozza meg az ajánlattételi határidőt.  

• Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 321/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet 17. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően igazolja az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelést.  

• A felhívásban előírt kizáró okok igazolásának módját 321/2015. (X. 30.) 
Kormányrendeletben a Kbt. Harmadik rész szerinti eljárásokban alkalmazandó 
szabályok szerint írja elő. 

 
Az Ajánlati Felhívás és a jelen Ajánlati Felhívást Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumok (a 
továbbiakban: Dokumentáció) együttesen tartalmazzák az eljárással kapcsolatos feltételeket. A 
két dokumentum közötti ellentmondás esetén az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérés 
keretében köteles Ajánlattevőtől információt kérni a releváns rendelkezésről. 
 
A.) A Dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információk: 
 
Az ajánlatkérő honlapján, valamint a Közbeszerzési Adatbázisban a közbeszerzési 
dokumentumokat elektronikus úton korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen 
hozzáférhetővé teszi.  
 
Az ajánlatkérő előírja a közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplők részére a 
regisztrációs adatlap kitöltését és ajánlatkérő nevében eljáró részére történő elektronikus 
megküldését, amelynek elmaradásából eredő hátrányos következményekért kizárólag a 
gazdasági szereplő felelős. 
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A Kbt. 57. § (2) bekezdés alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy 
Ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton le kell 
töltenie az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció letöltése az eljárásban való részvétel 
feltétele.  
 
B.) A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége:  
 
Az ajánlati felhívás II.2.4.) pontjaiban foglaltak alapján.  
 
2. ELŐZETES KIKÖTÉSEK 
 
A Dokumentáció másolása, terjesztése, felhasználása részeiben vagy egészében, a jelen 
eljárás keretein kívül jogellenes. Ajánlatkérő nem járul hozzá jelen Dokumentáció bármilyen 
formában – változatlan vagy változtatott – történő felhasználásához a jelen eljárás keretein 
kívül.  
 
Ajánlattevőnek az Ajánlati Felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott tartalmi és 
formai követelményeknek megfelelően szükséges ajánlatát elkészítenie. 
 
Ajánlat benyújtásával az Ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a jelen 
Dokumentációban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen 
kiadott kiegészítéssel együtt, függetlenül az Ajánlattevő saját feltételeitől, amelyektől ezennel 
eláll. 
 
Az Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a 
közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő 
feltételezi, hogy az Ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat 
elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges. 
 
Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, 
meghatározást, specifikációt, amelyet a Dokumentáció tartalmaz, átvizsgáljon.  
 
3. AZ AJÁNLATIFELHÍVÁS, ILLETVE A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA, AZ 
AJÁNLATIFELHÍVÁS VISSZAVONÁSA 
 
Az ajánlattételi határidőt, az eljárást megindító felhívást vagy a közbeszerzési 
dokumentumokat módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, 
annak eddig megjelennie nem kell, viszont a módosítási szándékról és a módosító hirdetmény 
feladásáról az eredeti ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt írásban közvetlenül, 
egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás 
iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen akik a közbeszerzési dokumentumokat 
elektronikusan elérték és regisztráltak vagy kiegészítő tájékoztatást kértek.  
 
A módosító hirdetmény megjelenéséig a közbeszerzési eljárásban intézkedést tenni, 
döntéseket hozni, iratokat beadni nem lehet. 
 
4. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉS AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN 
 
Az Ajánlati Felhívással, illetve a Dokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatások, 
pontosítások kizárólag írásban történnek, és úgy kerülnek megadásra, hogy azok minden 
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Ajánlattevő számára hozzáférhetők legyenek, és ne sértsék az Ajánlattevők 
esélyegyenlőségét. 
 
Ajánlatkérő feltételezi, hogy az Ajánlattevő részletesen tanulmányozza a Dokumentáció 
tartalmát és értelmezi azt. A számára nem egyértelmű kikötéseket, előírásokat és 
meghatározásokat illetően további tájékoztatást kérhet, és az így kapott válaszokat figyelembe 
véve állítja össze ajánlatát. Ennek módja a következő: amennyiben a Dokumentációval, a 
megvalósítandó feladatokkal stb. kapcsolatban az Ajánlattevőnek bármiféle kérdésük merül 
fel, azt írásban tehetik fel az Ajánlatkérő számára. 
 
Ajánlatkérő valamennyi határidőre beérkezett kérdésre az ajánlattételi határidő lejárta előtt 
ésszerű határidőn belül, oly módon fog írásban válaszolni, hogy a kérdéseket (a kérdező 
személyének feltüntetése nélkül) és a válaszokat egyidejűleg megküldi minden 
Ajánlattevőnek Amennyiben a kérések időbeni eltolódása miatt az Ajánlattevő több 
válaszlevelet küld meg az Ajánlattevők részére, azokat folyamatos sorszámozással látja el.  
 
A válaszlevelek, továbbá az Ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai a 
Dokumentáció részévé válnak, így azok is kötelezővé válnak az Ajánlattevők számára. 
 
Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet Ajánlatkérő írásban nem 
erősített meg, ajánlatában nem hivatkozhat. 
 
Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a regisztráció során olyan e-mail elérhetőséget 
adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak 
az Ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben 
az arra jogosulthoz kerüljön. 
 
A kiegészítő tájékoztatásra egyebekben a Kbt. 56. §-a az irányadó a Kbt. 114. § (6) 
bekezdésben foglalt eltérésekkel. 
 
Ajánlattevő köteles a kiegészítő tájékoztatás kérést a Kbt. 41.§ (2) bekezdésben meghatározott 
módok valamelyikén, de e-mail útján (szerkeszthető formátumban) is megküldeni az ajánlati 
felhívás I.3.) pontjában megadott e-mail címre. 
 
A kiegészítő tájékoztatás kérést az alábbi elérhetőségeken lehet benyújtani: 
Hivatalos név: Bakó Ügyvédi Iroda  
Postai cím: Nyírfa sor 15. II. em. 8. a. (Pf. 48.) 
Város/Község: Tamási Postai irányítószám: 7090 Ország: HU 
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: Dr. Bakó Zoltán, felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó 

Telefon: +36 303652125 
Fax: +36 74470699 
E-mail: bakougyvediiroda@tolna.net; 
bakougyvediiroda@gmail.com 

 
5. A KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE 
 
Az ajánlatkérő időszakos üzleti társulások közös ajánlattételét is elfogadja. A nyertes 
ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem 
megengedett. 
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Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, 
melyben szabályozzák a közös Ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való 
kapcsolatát. 
 
Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, s meg kell nevezni a közös 
ajánlattevőket, illetve a közös ajánlattevők vezető tagját, annak címét, egyéb elérhetőségét. 
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 
felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely tartalmazza legalább az alábbiakat: 
- a közös Ajánlattevők neve, székhelye, (adott esetben a konzorcium neve, címe), 
- a közbeszerzési eljárás tárgya,  
- a közös ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban közös 
ajánlattevőként részt kívánnak venni, 
- a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult szervezet, valamint az(ok) a természetes 
személy(ek), aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatot tehet(nek), illetve 
a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak), kivéve az eljárás eredményeként 
megkötött szerződés aláírását 
- a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatása, feladatmegosztás, 
- a közös Ajánlattevők tagjainak a szerződéses árból való részesedése mértéke, számlázási 
rend, 
- a közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges 
felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes 
Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek. 
 
6. AZ AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGE 
 
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség kizárólag az 
Ajánlattevőt terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdésben foglaltak). Az Ajánlatkérő nem 
felel, vagy nem fizet semmiféle költségért vagy veszteségért, amely az Ajánlattevőt érheti. 
 
Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen 
kívüli egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás 
eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben e 
költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.  
 
Az Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes 
Ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet. 
 
7. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE, ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ 
ELŐÍRÁSOK 
 
Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie.  
 
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen Ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) 
bekezdése szerinti információkat. 
 
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat 
tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem 
alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” 
említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni.  
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A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint 
kell a részletes adatokat megadnia.  
 
Az ajánlatkérő a Kormányrendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok 
hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.  
 
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles 
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.  
 
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az 
alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív 
kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására 
vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.  
 
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően az 
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági 
szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.  
 
A felhívásban előírt kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolásának módját 
321/2015. (X. 30.) Kormányrendeletben a Kbt. Harmadik rész szerinti eljárásokban 
alkalmazandó szabályok szerint írja elő. 
 
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő köteles az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő 
határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott 
esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az ajánlati 
felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek 
csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani az előírt 
igazolási módokkal azonos módon. 
 
Az ajánlati példányok formai vagy tartalmi eltérése esetén Ajánlatkérő a papír alapú példányt 
tekinti irányadónak. 
 
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget 
vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de 
lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.  
 
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
 
Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, 
nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az Ajánlattevőnek az eredeti 
dokumentum mellé csatolnia kell a felelős magyar fordítást is. A fordításban elkövetett 
hibákért az Ajánlattevő felel. 
 
Az Ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatában közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a 
becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 
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Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés 
devizaneme is csak ez lehet. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, 
minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 
 
Ajánlattevő az ajánlatok kidolgozásakor vegye figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes 
körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt. Az 
Ajánlattevőnek valamennyi olyan költséggel számolnia kell, amely feladatainak ellátásával 
összefüggésben felvetődhet. 
 
Az ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak kell lenniük, vagyis az Ajánlattevők semmilyen 
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 
 
Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, amennyiben nem felel 
meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a 
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben 
felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. 
 
8. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 
 
Az ajánlattételi határidő: Az Ajánlati felhívás IV.2.2.) pontjában rögzített határidő. 
 
Az ajánlatok benyújtásának címe: Az Ajánlati felhívás I.3.) pontjában rögzített címre 
(Bakó Ügyvédi Iroda; 7090 Tamási, Nyírfa sor 15. II. em. 8. a.; Pf. 48.). 
 
Amennyiben Ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből származó 
bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag 
megsérülése) esetleges bekövetkezése Ajánlattevő saját kockázatát képezik. 
 
A személyesen (beleértve a kézbesítőket vagy futárszolgálatokat) átnyújtott ajánlatokról az 
Ajánlatkérő átvételi elismervényt állít ki.  
 
Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó Ajánlattevőktől indokként nem fogad el 
semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, forgalomelterelés, eltévedés, 
parkolási probléma, stb.). 
 
9. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA 
 
Az ajánlatok bontási ideje megegyezik az ajánlatok beadásának határidejével, amely az 
Ajánlati felhívás IV.2.6.) pontjában rögzített időpont. 
 
Helye: Az Ajánlati felhívás IV.2.6.) pontjában rögzített helyszín.   
 
Ajánlatkérő külön meghívót nem küld az Ajánlattevőknek, jelen Dokumentáció tekintendő 
meghívásnak a bontási eljárásra. Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében 
felsorolt személyek vehetnek részt. A résztvevők regisztrálása jelenléti íven történik.  
 
Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő ismerteti a következő adatokat: 
− ajánlattevő (közös ajánlattevő) nevét, 
− ajánlattevő (közös ajánlattevő) címét (székhelyét, lakóhelyét), 
− az ellenszolgáltatás összegét. 
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Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet Ajánlatkérő a bontástól számított öt 
napon belül megküld az összes Ajánlattevőnek. 
 
Minden olyan ajánlatról, amelyet az Ajánlati felhívásban meghatározott beadási határidő után 
nyújtanak be, az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, az ajánlatot felbontás nélkül megőrzi 
vagy a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint jár el. Az elkésett ajánlat(ok)ról szóló jegyzőkönyvet 
öt napon belül megküldi az összes ajánlattevőnek. 
 
10. ÜZLETI TITOK VÉDELME 
 
A gazdasági szereplő az ajánlatában, hiánypótlásában, valamint a Kbt. 72. § szerinti 
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 
2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.  
 
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik 
személyek (különösen más Ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, 
amennyiben Ajánlattevő az üzleti titkot [Ptk. 2:47.§] tartalmazó iratokat ajánlatában nem 
elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt 
információkat is. 
 
Az üzleti titok védelmének és az üzleti titokká nyilvánításának részletes szabályait a Kbt. 44. 
§ tartalmazza. 
 
11. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE  
 
Az ajánlatok értékelését Ajánlatkérő Bíráló Bizottsága végzi.  
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát 
67.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. 
Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi 
el a bírálatot. 
 
Az ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az 
ajánlatkérő igényeinek jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan 
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők 
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. 
 
A közbeszerzési eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki a legalacsonyabb ár értékelési 
szempont szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes. 
 
Az ellenszolgáltatásra vonatkozó előírások és szabályok 
 
Az Ajánlattevőnek az ellenszolgáltatás összegét a szerződés tárgyának teljes körű 
megvalósítására rögzített havi vállalkozói díjként kell megadnia, magyar forintban. 
 
Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő a megajánlott ajánlati árat alulprognosztizálja, 
az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre és ez nem 
mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.  
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Ezen szemponton belül az Ajánlatkérő a közterületek tisztításával, karbantartásával, és 
közparkok fenntartásával, gondozásával, építésével kapcsolatos valamennyi feladat ellátásáért 
kért, a teljes mennyiségre havonta felszámítandó nettó ajánlati árakat veti össze, és a Kbt. 
szabályai szerint a legelőnyösebbet (legalacsonyabb összegű) választja. A megajánlott ajánlati 
árat egy összegben kell meghatározni, nem fogadható el százalékos megajánlás. 
 
Az ajánlatban szereplő megajánlott ajánlati árnak rögzített árnak kell lennie, vagyis az 
Ajánlattevő semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat 
tartalmazó ajánlatot. A nettó vállalási árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell 
foglalnia minden Ajánlattevői kifizetési igényt. Ebbe beleértendő minden a feladat 
elvégzésével együtt járó érvényesíteni kívánt járulékos költség függetlenül azok formájától és 
forrásától, illetve mindazok a költségek, amelyek a szerződés tárgyát képező munkák teljes 
körű megvalósításához, az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához, a 
szerződésben rögzített feltételek betartásához szükségesek. A díjnak minden olyan feladat 
elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét tartalmaznia kell, amely az ajánlattételi 
felhívás bármely részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan a szerződés teljesítéséhez 
szükséges. 
 
Az ajánlati ár tekintetében az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot, a 
szerződéskötés és az elszámolás valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlati árnak tartalmaznia 
kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának megvalósításához, az ajánlati 
feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek. 
 
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. A számlázására és a pénzügyi teljesítésre a teljesítés 
időpontjában hatályos áfa szabályok és áfa % alapján kerülhet sor. 
 
12. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATA 
 
Az ajánlatok bírálatát Ajánlatkérő Bíráló Bizottsága végzi.  
 
12.1.Előzetes bírálat: 
 
Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
Az Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan 
gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. 
 
Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok előzetes 
ellenőrzésére köteles a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot elfogadni, valamint 
minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a Kbt. 71.-
72. § szerintibírálati cselekményeket (Hiánypótlás, felvilágosítás kérés és a számítási 
hibajavítása, aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalanvállalások vizsgálata) elvégezni.  
 
Az Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal egyidejűleg ellenőrzi a 
nyilatkozatban feltüntetett, a Kbt.69. § (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is. 
 
Hiánypótlás és felvilágosítás kérés 
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Az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1) bekezdésének megfelelően köteles az összes ajánlattevő 
számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlási lehetőségét, valamint az ajánlatokban 
található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása 
érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérni. 
 
A hiánypótlási időszak lezárását követően az Ajánlatkérő elvégezi az ajánlatoknak teljes körű 
vizsgálatát, melynek alapját a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat, az Ajánlati 
Felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt egyéb igazolások, dokumentumok 
valamint a hiánypótlások képezik. 
 
A bírálat eredménye alapján az érvénytelennek minősülő ajánlatot benyújtó ajánlattevőket az 
érvénytelenné nyilvánítás tényéről a döntést követő 3 (három) munkanapon belül értesíteni. 
 
12.2. Utólagos bírálat: 
 
Ajánlatok bírálata (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerintifelhívásra benyújtott igazolások, 
dokumentumok alapján) és részletes értékelése 
 
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő köteles az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő 
határidő kitűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint az 
eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat 
benyújtani. 
 
Ha a legkedvezőbbnek tekintett ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve 
felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha 
az igazolás nem támasztja alá a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tartalmát, vagy 
azzal ellentétes), az Ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a 
Kbt.69. § (4) bekezdés szerint az igazolások benyújtására. Az Ajánlatkérő az eljárást lezáró 
döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági 
követelmények, a kizáró okok tekintetében a Kbt.-ben és a 321/2015. (X. 23.) Korm. 
rendeletben foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. 
 
A Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát 
megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a 
legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő 
legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az Ajánlatkérő az 
összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást 
lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. A Kbt. 69. 
§ (6) bekezdése bekezdés szerinti lehetőséggel az Ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés 
módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az 
ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendjenem változik. 
 
A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ha az Ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos 
kétsége merül fel valamely gazdasági szereplőnyilatkozatának valóságtartalmára 
vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, 
hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat. 
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Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt.165. § (8) bekezdése 
értelmében a Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt.165. § (2) bekezdés f) pontja alapján a 
jogsértés megállapítása mellett köteles az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy a közbeszerzési 
eljárásban részt vett más szervezetet vagy személyt - a Kbt. 165. §(11) bekezdésében 
foglaltak figyelembevételével - fél évtől három évig terjedő időszakra eltiltani a 
közbeszerzési eljárásban való részvételtől, ha az a közbeszerzési eljárás során, illetve 
közbeszerzési eljárással kapcsolatban hamis adatot szolgáltatott vagy hamisnyilatkozatot tett 
és a kizárásnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti feltételei fennállnak. 
 
Az igazolások benyújtására és Ajánlatkérő általi utólagos ellenőrzésére egyebekben a Kbt. 69. 
§ (5)-(7) és (9)-(14) bekezdései irányadók.  
 
13. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta 
szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról.  
 
Ajánlatkérő az Ajánlattevőket az eljárás eredményéről az arról készült összegezés közvetlen 
megküldésével értesíti, legkésőbb az ajánlatok bontásától (ajánlattételi határidő lejártától) 
számított 30 napon belül (ajánlati kötöttség). 
 
Ha az Ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az 
Ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása 
alatt sor kerüljön, felkérheti az Ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő 
további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati 
kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha az Ajánlattevő az 
Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az 
Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik Ajánlattevő az ajánlatát nem 
tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további 
részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 
 
14. IRATBETEKINTÉS  
 
Ajánlatkérő az ajánlatok - ideértve a hiánypótlás, felvilágosítás, valamint a 72. § szerinti 
indokolás is - üzleti titkot nem tartalmazó részébe a Kbt. 45. § (1) bekezdése alapján biztosítja 
a betekintést. 
 
15. SZERZŐDÉSKÖTÉS, A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, 
SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 
 
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes Ajánlattevővel – közös 
ajánlattétel esetén a nyertes Ajánlattevőkkel – kell írásban megkötni a közbeszerzési 
eljárásban közölt végleges feltételek, szerződés-tervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. 
 
A szerződéskötés helye: Ajánlatkérő székhelye. 
 
A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes Ajánlattevőként szerződő félnek, illetve 
közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 
 
Az Ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett 
szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, 



- 12 - 
 

valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 
szakembereket. 
 
A szerződést a szerződést kötő felek kizárólag írásban a Kbt. 141. §-ában meghatározott 
szabályok figyelembevételével módosíthatják. 
 
16. NYILATKOZAT CÉGBÍRÓSÁGI VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL 
 
Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) szervezet nyilatkozatát 
változásbejegyzési eljárás vonatkozásában, abban az esetben, is, amennyiben nincs ilyen 
eljárás folyamatban.  
 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás 
[=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 
1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” 
elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)], vagy a letelepedés 
országában elfogadott más, a változásbejegyzési kérelemről és annak érkeztetéséről szóló 
dokumentum másolatát.  
 
Amennyiben Ajánlatevővel szemben nincs folyamatban lévő cégbírósági 
változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú 
változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges. Amennyiben Ajánlattevő – átalakulásra 
hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az Ajánlathoz csatolni kell a 
jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a 
szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat 
 
17. FIZETÉSI FELTÉTELEK:  
 
Az Ajánlati felhívás III.1.7.) pontjában foglaltak szerint. 
 
18. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉSE 
ALAPJÁN 
 

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási 
és Társadalombiztosítási Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály (8900 
Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.; Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 266.; tel: 06-92-549-
375; fax: 06-92-549-278; E-mail: munkaugy@zala.gov.hu) 

Baranya Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály (Cím: 7623 Pécs 
József Attila u. 5.; Postacím: 7602 Pécs Pf.: 61; Telefon: (36-72) 314-952 Fax: (36-72) 510-
366; Email: banyafelugyelet@baranya.gov.hu) 

Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. 
Telefon: +36 92/549-190; Telefax: +36 92/318-443; email: titkarsag.zala@nydr.antsz.hu) 

NAV Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 2.; Telefon: 
+36 (92) 505-600; Telefax: +36 (92) 505-605; email: zalaavig@nav.gov.hu) 
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II. AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK 
VONATKOZÁSÁBAN 

 
Előzetes ellenőrzés körében csatolandó iratok  

Fedlap(1. sz. melléklet)  
Tartalomjegyzék (fedlapot vagy felolvasólapot követően)   
Felolvasólap (2. sz. melléklet)  
Ajánlati nyilatkozatok (Kbt. 66. § (2), 66. § (4) és (6) bekezdéseire) (3.1. és 3.2. sz. 
mellékletek) 
[A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § 
(2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.] 

 

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésére (kapacitást biztosító szervezet) (4. sz. 
melléklet) 

 

Nyilatkozat az előírt alkalmassági feltétel teljesüléséről(5. számú melléklet)  
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozókról (6. számú 
melléklet) 

 

Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat részeként: 
Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok (6-9. sz. melléklet) 

 

Az ajánlatokhoz csatolni kell a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) (Ajánlattevő, 
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) aláírási 
címpéldányát eredeti vagy egyszerű másolatban. A közjegyző által hitelesített 
aláírási címpéldánnyal egyenértékűnek elfogadott az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás minta is 

 

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az 
ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.  
Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési 
eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot 
szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. (10. sz. melléklet) 

 

Adott esetben: Nyilatkozat üzleti titokról (nemleges is csatolandó) (11. sz. 
melléklet)  

Adott esetben: Meghatalmazás (12. sz. melléklet)  
Adott esetben: Közös ajánlattevői megállapodás  
Adott esetben: A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses 
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

Adott esetben: Öntisztázást alátámasztó jogerős határozat a kizáró okok 
vonatkozásában (Kbt. 64. §-ára tekintettel 

 

Adott esetben: Nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi 
felelős fordításai  

A papír alapú példányról készített 1 db elektronikus példány  
Utólagos igazolás körében kifejezetten Ajánlatkérő felhívására csatolandó iratok  
Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal 
lezárt üzleti évéről szóló saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak 
megfelelő beszámoló egyszerű másolatban (kiegészítő mellékletek nélkül). 
(Amennyiben a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján nem 
ismerhetőek meg.) 
Adott esetben: A közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül 
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számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozat. (Ha a gazdasági 
szereplő nem rendelkezik három lezárt üzleti évvel.) (13. sz. melléklet) 
Referencia igazolás(ok)  
Adott esetben: bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló 
tanúsítvány egyszerű másolati példánya  

Egyéb dokumentumok (Adott esetben)  
A papír alapú példányról készített 1 db elektronikus példány  

 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
 
A fenti jegyzékeket Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás és a Dokumentáció alapján, legjobb 
tudása szerint állította össze. Ettől függetlenül az ajánlatnak minden olyan adatot, 
információt, igazolást és nyilatkozatot tartalmaznia kell, amit a felhívás, a dokumentáció 
és a Kbt. előírnak.  
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1. SZ. MELLÉKLET 

Ajánlattevő neve: 
Ajánlattevő székhelye: 
Ajánlattevő kapcsolattartó személyének neve: 
Telefonszáma: 
Telefaxszáma: 
E-mail címe: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJÁNLAT 
 
 
 
 
 
 

Közterületek tisztításával, karbantartásával, és közparkok fenntartásával, gondozásával, 
építésével kapcsolatos feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében 

 
tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajánlatkérő: 
Lenti Város Önkormányzata 

Székhely:8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. 



- 16 - 
 

2. sz. melléklet 
 

FELOLVASÓLAP1 
 

Ajánlattevő / Közös ajánlattevők: 
Név:   
Székhely:  
Telefon:  
Fax:   
E-mail:   

 
Ajánlattétel tárgya: Közterületek tisztításával, karbantartásával, és közparkok fenntartásával, 
gondozásával, építésével kapcsolatos feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében 

 
 

Ajánlat: 
 

Nettó ajánlati ár: nettó ………………………….,- Ft + ÁFA/hó 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 
aláírása) 

   
 

                                                           
1 Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy 
által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
* A megfelelő rész aláhúzandó. 
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3.1. sz. melléklet 
AJÁNLATI NYILATKOZAT 

A KBT. 66.§ (2) BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN2 
 
 
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… 
(ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), 
…………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… 
(Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. 
(tisztség megjelölése)a„Közterületek tisztításával, karbantartásával, és közparkok 
fenntartásával, gondozásával, építésével kapcsolatos feladatok ellátása vállalkozási 
szerződés keretében” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 66. § (2) 
bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - általunk teljes 
körűen megismert - dokumentumokon alapszik. 
 
Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak feltételeit. 
Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a 
szerződés tárgya szerinti szolgáltatásokat az ajánlatban meghatározott ellenszolgáltatásért 
szerződésszerűen teljesítjük. 
 
Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlattételi 
felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk. 
 
Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától és nyilatkozunk, hogy nyertességünk 
esetén a jelen közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet megkötését 
vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük. 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
 

  

                                                           
2Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő részéről külön-külön csatolandó 
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3.2. sz. melléklet 
AJÁNLATI NYILATKOZAT 

A KBT. 66.§ (4) ÉS (6) BEKEZDÉSEI TEKINTETÉBEN3 
 
 
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… 
(ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), 
…………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… 
(Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. 
(tisztség megjelölése)a„Közterületek tisztításával, karbantartásával, és közparkok 
fenntartásával, gondozásával, építésével kapcsolatos feladatok ellátása vállalkozási 
szerződés keretében” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban  
 
1./ nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy4 
 
a) nem veszek igénybe alvállalkozót  
 
VAGY  
 
b) a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben 
alvállalkozó(ka)t veszek igénybe: 
 

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog 
kötni  

 
 
2./ nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy5 
 
a) nem veszek igénybe alvállalkozót  
 
VAGY  
 
b) a szerződés teljesítéséhez az 1. pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az 
ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat veszem igénybe: 
 

Alvállalkozó neve, címe 
A közbeszerzés azon része, amellyel 
összefüggésben szerződést fog kötni 

  
 
VAGY  
 
c) az ajánlat benyújtásakor még nem ismertek az alvállalkozó(k) személye. 
 
3./  
a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom továbbá, hogy cégünk kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:  
mikrovállalkozás □ 
kisvállalkozás □  

                                                           
3Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő részéről külön-külön csatolandó 
4 A megfelelő aláhúzandó és értelemszerűen kitöltendő! 
5 A megfelelő aláhúzandó és értelemszerűen kitöltendő! 
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középvállalkozás □ 
nem tartozik a törvény hatálya alá □6 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
 

 
  

                                                           
6 Kérjük a megfelelő választ megjelölni! 
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4. sz. melléklet 
NYILATKOZAT A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSE ALAPJÁN7 

 
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… 
(ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), 
…………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… 
(Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. 
(tisztség megjelölése)a„Közterületek tisztításával, karbantartásával, és közparkok 
fenntartásával, gondozásával, építésével kapcsolatos feladatok ellátása vállalkozási 
szerződés keretében” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom a Kbt. 65. 
§ (7) bekezdése alapján8, hogy az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et kívánjuk igénybe 
venni9: 
 

Kapacitást rendelkezésre 
bocsátó szervezet (név, cím) 

Az alkalmassági feltétel10, amelynek 
igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet 

erőforrására támaszkodik (a felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölése) 

  
  
  

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
  
 (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 
aláírása) 

  

                                                           
7Közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani. 
8 Kbt. 65. § (7): Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely 
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a 
részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az Ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset 
kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 
9 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”, vagy egyértelműen 
jelölje. 
10 Kbt. 65. § (8): Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
Kbt. 65. § (9): A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – 
rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra 
vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet 
kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást, amelyhez 
e kapacitásokra szükség van. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe 
más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a 
nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés 
szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 
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5. sz. melléklet 
NYILATKOZAT AZ ELŐÍRT ALKALMASSÁGI FELTÉTEL TELJESÜLÉSÉRŐL11 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 114. § (2) bekezdésének 
megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint az alkalmassági feltételekről 

 
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… 
(ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), 
…………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… 
(Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. 
(tisztség megjelölése) a„Közterületek tisztításával, karbantartásával, és közparkok 
fenntartásával, gondozásával, építésével kapcsolatos feladatok ellátása vállalkozási 
szerződés keretében” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban 
 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése, a 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése, továbbá a 25. § (2) bekezdése alapján nyilatkozunk, 
hogy az Ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények velünk szemben 
teljesülnek, megfelelünk az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
  

                                                           
11Közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani. 
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6.sz.melléklet 
Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat részeként 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZATA KBT. 67. § (4) BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN12 
 
Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ 
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 
a„Közterületek tisztításával, karbantartásával, és közparkok fenntartásával, gondozásával, 
építésével kapcsolatos feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében” tárgyában 
megindított közbeszerzési eljáráseredményeként kötendő szerződés teljesítéséhez az általam 
képviselt Ajánlattevő nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § 
(2) bekezdésére az általam alkalmasságom igazolására igénybe vett szervezet nem tartozik a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.13 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 
aláírása) 

  

                                                           
12Közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani. 
13 Ajánlattevőnek abban az esetben is nyilatkoznia kell, ha nem vesz igénybe alvállalkozót, kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezetet! 
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7. sz. melléklet 
 

Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat részeként 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL 
 
 
Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ 
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 
a„Közterületek tisztításával, karbantartásával, és közparkok fenntartásával, gondozásával, 
építésével kapcsolatos feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében” tárgyában 
megindított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt Ajánlattevővel szemben nem állnak 
fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok. 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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8. sz. melléklet 
 

Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat részeként14 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 

 
 
Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ 
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 
a„Közterületek tisztításával, karbantartásával, és közparkok fenntartásával, gondozásával, 
építésével kapcsolatos feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében” tárgyában 
megindított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerint az 
alábbi 
 

nyilatkozatot teszem: 
 
Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, mely 
 

szabályozott tőzsdén nem jegyzett 
szabályozott tőzsdén jegyzett15. 

 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 
aláírása) 

 
  

                                                           
14 Elegendő egyszer csatolni, nem szükséges részajánlati körönként csatolni! 
15 A megfelelő rész jelölendő! 
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9. sz.melléklet 
 

Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat részeként 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KB), 
VALAMINT KC)ALPONTJA TEKINTETÉBEN1617 

 
Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ 
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 
a„Közterületek tisztításával, karbantartásával, és közparkok fenntartásával, gondozásával, 
építésével kapcsolatos feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében” tárgyában 
megindított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerint az 
alábbi 
 

nyilatkozatot teszem: 
 
Társaságunk olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) pontjai szerinti tényleges tulajdonosa(i). 
 

A tényleges tulajdonos neve18 A tényleges tulajdonos állandó lakóhelye 

  

  

 
vagy19 

                                                           
16Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők külön-külön töltik ki! 
17 Opcionális – csak a szabályozott tőzsdén nem jegyzett ajánlattevő tölti ki! 
183. § r) tényleges tulajdonos:pénzmosásról szóló törvény 3. § r) tényleges tulajdonos: 

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a 
szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, 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, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2 §(2) bekezdésében 
meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, **** 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 
kedvezményezetteket már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem 
határozták meg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány 
vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár; 

 
****Meghatározó befolyás  
A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy 
részvényese, és 
a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, 
illetve visszahívására; vagy 

b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a 
befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül 
gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek. 

19 A nyilatkozatot vagylagosan szükséges kitölteni.  
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a Társaságnak a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosa nincsen! 
 
II. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan a Társaságban: 

 
nincs / van20 

 
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a Társaságban 
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik: 
 
- cégnév (székhely: …………) 
 
- cégnév (székhely: …………) 
 
A megnevezett cégek vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában 
hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 
aláírása) 

  

                                                           
20 A megfelelő rész aláhúzandó. Amennyiben nincs a Társaságban a hivatkozottak szerinti cég, a cégnevekre 
vonatkozó információk törölhetőek. 
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10. sz. melléklet 

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS VONATKOZÁSÁBAN21 
 
 
Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 
……………….………………….............................................................. (székhely: 
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet 
cégjegyzésre jogosult képviselőjea„Közterületek tisztításával, karbantartásával, és 
közparkok fenntartásával, gondozásával, építésével kapcsolatos feladatok ellátása 
vállalkozási szerződés keretében”tárgyában megindított közbeszerzési eljárás során 
 

n y i l a t k o z o m 
 
hogy Társaságunk vonatkozásában nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás.22 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 
aláírása) 

   
 
 
  

                                                           
21Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő csatolja nyilatkozatát. 
22 Amennyiben ajánlattevővel szemben vagy közös ajánlattétel esetén bármely ajánlattevővel szemben változásbejegyzési 
eljárás van folyamatban ajánlattevő a dokumentációban meghatározott módon köteles eljárni. 



- 28 - 
 

11. sz. melléklet 
Ajánlattevői nyilatkozat 

 
a Kbt. 44. §-ának megfelelően az üzleti titokról 

 
Alulírott ....................................... , (képviseli:  ................... ) mint ajánlattevő „Közterületek 
tisztításával, karbantartásával, és közparkok fenntartásával, gondozásával, építésével 
kapcsolatos feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében”tárgyú közbeszerzési 
eljárásban 

 
[] nyilatkozom, hogy az ajánlat nem tartalmaz üzleti titkot23 
 
vagy 
 
[] nyilatkozom, hogy az ajánlat üzleti titkot tartalmaz a következő, az ajánlat végén 
elkülönítetten, vagy külön ajánlati kötetben benyújtott oldalakon: ………………24 
 

Az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást csatolunk, amelyben részletesen 
alátámasztjuk, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen 
módon okozna számunkra aránytalan sérelmet 

 
Tudomásul veszem, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 44. § 
(1) bekezdésének megfelelően az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat 
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot 
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen 
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen 
módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás 
nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 
 
Tisztában vagyok azzal, hogy a Kbt. 44. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdés 
alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében 
bemutatott 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- 
vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó 
információkat és adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre 
vonatkozó információkat és adatokat, 
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide 
nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem 
értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) 

                                                           
23 Kérjük az egyik válaszlehetőséget megjelölni x-el, vagy aláhúzni! Csak az egyik válasz jelölhető meg! 
24 Kérjük az egyik válaszlehetőséget megjelölni x-el, vagy aláhúzni! 
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bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 
 

Tudomásul veszem továbbá, hogy a Kbt. 44. § (3) bekezdésének megfelelően a gazdasági 
szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan 
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a 
nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre 
kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - 
részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja. 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 
aláírása) 
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12. sz.melléklet 
 

MEGHATALMAZÁS25 
 
Alulírott ____________________, mint a(z) 
________________________________________ (székhely: 
______________________________) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására 
igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom 
____________________ (szig.sz.: __________; szül.: __________; an.: __________; lakcím: 
______________________________), hogy a„Közterületek tisztításával, karbantartásával, 
és közparkok fenntartásával, gondozásával, építésével kapcsolatos feladatok ellátása 
vállalkozási szerződés keretében” tárgyban készített ajánlatunkat aláírásával lássa el. 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 
 

  

(meghatalmazó cégjegyzésre 
jogosultképviselőjének aláírása) 

 
(meghatalmazott aláírása) 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
Aláírás: Aláírás: 
Név: Név: 
Lakcím: Lakcím: 

 
  

                                                           
25Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosult(ak) írt(ák) alá, az ajánlatban csatolni kell a 
meghatalmazás eredeti vagyegyszerűmásolati példányát. 
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{ADOTT ESETBEN: ÖNTISZTÁZÁST ALÁTÁMASZTÓ JOGERŐS HATÁROZAT 
A KIZÁRÓ OKOK VONATKOZÁSÁBAN (KBT. 64. §-ÁRA TEKINTETTEL) 

EREDETI VAGY EGYSZERŰ MÁSOLATI PÉLDÁNYA.} 
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13. sz. melléklet 
 

ADOTT ESETBEN: 
NYILATKOZAT ÁRBEVÉTELRŐL 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés26 
 
Alulírott ____ mint a(z) ____ (székhely: ____ adószám: ____) ajánlattevő / közös ajánlattevő 
/ az alkalmasság igazolására igénybe vett kapacitást nyújtó gazdasági szereplő cégjegyzésre 
jogosult / meghatalmazott képviselője27képviselője felelősségem tudatában 
 

n y i l a t k o z o m, 
 
a„Közterületek tisztításával, karbantartásával, és közparkok fenntartásával, gondozásával, 
építésével kapcsolatos feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú 
közbeszerzési eljárással kapcsolatban, hogy az általam képviselt szervezet működésének ideje 
alatt a közbeszerzés tárgya (közterületek tisztításával, karbantartásával, és közparkok 
fenntartásával, gondozásával, építésével kapcsolatos feladatok) szerinti nettó árbevétele  
 

nettó …………………….,- Ft volt. 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 
aláírása) 

   
 
  

                                                           
26Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az 
időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés 
tárgyából származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot. 
27 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 
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III. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET 
 

Vállalkozási szerződés 
(tervezet) 

 
Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: 
 
Megrendelő: 
Neve: Lenti Város Önkormányzata 
Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. 
Telefonszáma: 92/553-938 
Faxszáma: 92/553-957 
Adószáma: 15734477-2-20 
Képviselője: Horváth László polgármester 
Bankszámla száma: 14100299-10957149-01000001 
 
Vállalkozó: 
Neve:………………………………………… 
Címe: ………………………………………... 
Telefonszáma:………………………………………….. 
Faxszáma:………………………………………….. 
Adószáma: …………………………………… 
Képviselője: …………………………………. 
Bankszámla száma: ………………………….. 
Cégjegyzék száma: ………………………….. 
 
(a továbbiakban együtt: Felek) 
 
1. Szerződés tárgya: 
 
1.1. A Megrendelő „Közterületek tisztításával, karbantartásával, és közparkok 

fenntartásával, gondozásával, építésével kapcsolatos feladatok ellátása vállalkozási 
szerződés keretében” tárgyban közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertes 
ajánlattevője Vállalkozó lett. 

 
1.2. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a lefolytatott közbeszerzési eljárás 

dokumentumai alapján (ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, és az 
ajánlattevő ajánlata) meghatározott feladatok elvégzését, az azokban meghatározott 
feladatok elvégzését az azokban meghatározott alábbi tartalommal és terjedelemben: 

 
1.2.1. Közterületek tisztításával, karbantartásával kapcsolatos feladatok: 
 
A közutak, hozzájuk kapcsolódóan kiépített személygépkocsi parkolók, valamint járdák 
padkáinál és kiépített szegélyeknél első kaszálását minden év április 30-ig el kell 
végezni, majd azt követően olyan rendszerességgel kell kaszálni, hogy a fű átlagos 
magassága a 15 cm-t ne haladja meg. A kaszálással egyidejűleg el kell végezni a 
közutak, parkolók, járdák kézi, ill. gépi seprését. Amennyiben a nyári hónapokban a 
napi átlaghőmérséklet legalább 7 napig folyamatosan eléri a +30 Cº-ot, úgy 
gondoskodni kell napi egy alkalommal a burkolt felületek locsolásáról. 
 
A locsoláshoz szükséges vizet a kijelölt tűzcsapról az önkormányzat biztosítja. 



- 34 - 
 

 
A kiemelt és „K” típusú szegélyezéssel ellátott utak rendszeres sarabolását a 
közbeszerzési dokumentumokban feltüntetett hosszban és helyeken kell elvégezni.  
 
A térburkolatok gyommentesítését, gyomirtását is folyamatosan a seprést megelőzően el 
kell végezni. 
 
A sarabolásból és egyéb munkálatokból keletkező hulladékot el kell szállítani. 
 
A kiépített útszegélyek hossza: 16515fm 
Kézi seprés: 9850m2 
Gépi seprés: 77495 m² 
 
1.2.2. Közparkok fenntartásával, gondozásával, építésével kapcsolatos feladatok: 
 
Lenti város intenzíven és külterjesen kezelt közterületei zöldfelületeinek, parkjainak, 
kerékpárutak és gyalogutak melletti padka szükség szerinti kaszálása, a kaszálék 
összegyűjtése és elszállítása. 
 
Az első kaszálást minden év április 30-ig el kell végezni, majd azt követően olyan 
rendszerességgel kell kaszálni, hogy a fű átlagos magassága a 15 cm-t ne haladja meg. 
 
A parkok és játszótereken lévő burkolt közlekedő felületek havi egy alkalommal történő 
gépi seprése, karbantartása. 
 
Az eddigiek során kialakított virágágyak palántákkal való beültetésének, ápolásának, 
öntözésének, gondozásának rendszeres elvégzése. Ősszel az elszáradt növényzet 
eltávolítása, a virággal beültetett területek talajmunkáinak elvégzése. 
 
A város közterületein lévő fák, bokrok, díszcserjék rendszeres gondozása, évi legalább 
két alkalommal való nyírása, a nyesedék elszállítása április 30-ig, ill. szeptember 15-ig. 
 
A fákról lehullott lombozat szükség szerinti összetakarítása és elszállítása. 
A kaszálandó terület nagysága: 526.342 m2 
Kerékpárutak melletti kaszálás: 19900 m2  
A virágágyak területe: 2 615 m2 
 
Virágkompozíciók: 
Páva (Dózsa Gy. u.) 
Autó (Kossuth út 1.) 
Róka (Templom tér 8.) 
„ARC” (Táncsics u.) 
Pillangó (Kossuth út 1.) 
„Thomas a gőzmozdony” (Táncsics u.) 
„Szívecske” 
 
Virágtartók: 
Beton virágtartó 33 db 
Betontalpas virágtartó 24 db 
 
Virágkosarak: 
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Függesztett virágkosarak 11 db 
3 cserepes 6 db 
6 cserepes 53 db 
„Fagyitölcsér” 8 db 

 
A virágágyak és cserjeágyak területi besorolását a 2/B. számú melléklet tartalmazza. 

 
1.3. A felek rögzítik, hogy a felek közötti esetleges vita esetén, vagy amennyiben a fenti 

dokumentumok között ellentmondás van, úgy az alábbi erősorrendet állapítják meg: 
• „Ajánlattételi felhívás”;  
• A közbeszerzési dokumentumok; 
• A Vállalkozó ajánlata; 
• Jelen szerződés. 
 

1.4. A felek rögzítik továbbá, hogy jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan 
kikötés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt okmányok valamelyikével, illetve azt is, 
hogy függetlenül attól, hogy maga a szerződés ezt kimondja vagy sem, a fenti 
okmányokban szereplő kötelezés érvényesen a szerződés részét képezi. 

 
2. Nyilatkozatok  
 
2.1. A Vállalkozó kijelenti, és ezért szavatosságot vállal, hogy a társaság az alapítás helye 

szerinti jogszabályok és törvények alapján megfelelően bejegyzett és működő társaság, 
ill. szervezet, mely rendelkezik minden szükséges felhatalmazással és engedéllyel 
ahhoz, hogy a jelen szerződést aláírja, és annak feltételeit teljesítse, továbbá kijelenti, 
hogy legjobb tudása szerint nincs ellene folyamatban lévő, vagy őket fenyegető 
felszámolási eljárás. 

 
2.2. A Vállalkozónak a Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell abban az esetben, ha a 

jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, 
felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. A Vállalkozó 
ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy 
alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos 
változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, 
összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért. 

 
2.3. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott szolgáltatás ellenértékének 

pénzügyi fedezetével rendelkezik. 
 
3. A vállalási ár:  
 
3.1. A Vállalkozó az 1.2. pontban meghatározott feladatokat – a teljes mennyiségre 

számolva – az alábbi havi díjazás ellenében vállalja: 
 

nettó …………………………….-Ft + ÁFA 
 
3.2. A vállalási ár havi összegű és teljes körű díj, vagyis magában foglal minden Vállalkozói 

kifizetési igényt. Ebbe beleértendő minden a feladat elvégzésével együtt járó 
érvényesíteni kívánt járulékos költség függetlenül azok formájától és forrásától, illetve 
mindazok a költségek, amelyek a szerződés tárgyát képező munkák teljes körű 
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megvalósításához, az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához, a 
szerződésben rögzített feltételek betartásához szükségesek. 

 
3.3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a vállalási árat 

alulprognosztizálta, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át a 
Megrendelőre, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól. 

 
3.4. A Vállalkozói díj minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét 

tartalmazza, amely az ajánlattételi felhívás bármely részéből, rendelkezéséből 
megállapíthatóan a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges. 

 
3.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti munkákat megfelelő mértékben 

megismerte és felmérte, a szükséges kiegészítő tájékoztatásokat megkapta, így a beadott 
ajánlata teljes körű. A nem megfelelő felmérésből, vagy egyéb, pl. számítási hibából 
adódó többlet feladatok miatt megtérítési igénnyel a Megrendelővel szemben nem 
jogosult fellépni. 

 
4. A szerződés időtartama:  
 
4.1. Felek a szerződést a szerződés aláírásának napjától 12 hónapos határozott időtartamra 

kötik. A határozott időtartam lejártával a szerződés minden további jogcselekmény 
nélkül megszűnik. 
 

5. A teljesítés helye:  
 
Lenti város közigazgatási területe. 
Vállalkozó a jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott feladatokat Lenti város jelen 
szerződés 1/A., 1/B., 2/A., 2/B. számú mellékleteiben meghatározott területein köteles 
teljesíteni.  
 

6. Pénzügyi elszámolás  
 
6.1. A Megrendelő havi számlázásra biztosít lehetőséget. 

 
A Megrendelő az ellenszolgáltatást az elvégzett munkák után, a Vállalkozó által 
havonta kiállított számla alapján, azok Megrendelő által kijelölt képviselőjének 
teljesítés-igazolását követően, egy összegben, a jogszabályoknak megfelelő számla (és 
mellékletei) a Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül banki 
átutalással teljesíti havi rendszerességgel figyelemmel a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: Kbt. 135.§ (1), (5)-(6), (11) bekezdése; a Kbt. 136. § (1) a) és b), a 
Ptk. 6:130. §. (1)-(2), 6:155.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint banki átutalással 
teljesíti. A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék. A 
szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint. A Megrendelő előleget nem biztosít. 

 
6.2. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése 

esetén a kifizetés az Art. 36/A. § hatálya alá esik. 
 
6.3. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és 

a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, valamint a Vállalkozó a 
2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igényt. 
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6.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy   
• nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

• a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 
7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
7.1. Meghiúsulási kötbér: Az elállás (felmondás) esetén a Vállalkozó a szerződés - áfa 

nélkül számított – éves értékének10%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér 
megfizetésére, és az ezt meghaladóan a Megrendelőt ért kár megtérítésére köteles. A 
Ptk. 6:186. §-ának megfelelően a meghiúsulási kötbér fizetésére akkor köteles a 
Vállalkozó, ha a szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a 
Vállalkozó felelős. 

 
A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha 
- a Vállalkozó a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja, 
- a teljesítés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el, 
- 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő él a rendkívüli felmondás 

jogával. 
 

A Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 
 
7.2. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Vállalkozó szerződéses kötelezettségét hibásan, 

nem az előírt mennyiségi és minőségi szabályoknak megfelelően teljesíti, abban az 
esetben a Vállalkozó köteles a szolgáltatás ellátásáért havonta leszámlázott havi díj 
értéke 10 %-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért fizetni Megrendelő részére. 

 
A hibás teljesítési kötbér összege a hibás teljesítéssel érintett hónapra kiállított 
számlából kerül levonásra. 
 
A Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 

 
7.3. Késedelmi kötbér: A Megrendelő a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően a szerződés 

teljesítésével kapcsolatos késedelem esetére minden késedelmes naptári nap után, a 
késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig a szolgáltatás ellátásáért 
havonta leszámlázott havi díj értéke 9%-a (napi 0,3%) megfelelő forintösszeg/nap 
mértékű késedelmi kötbér vállalását írja elő. A Megrendelő a késedelmi kötbér összegét 
maximum 30 naptári nap késedelemig érvényesíti. A 30 naptári napot meghaladó 
késedelem esetén – a késedelemből eredő és a késedelemmel okozott károk 
megtérítésére vonatkozó megrendelői igényeket nem érintve – a Megrendelő fenntartja 
a szerződés rendkívüli felmondásának jogát, mivel a naptári 30 napot meghaladó 
késedelmet a Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti. 
 
A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés 
alól. 
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A késedelmi kötbér összege a késedelmes teljesítéssel érintett hónapra vonatkozóan 
kiállított számlából kerül levonásra. 

 
7.4. A kötbér(ek) érvényesítésének módja: A Megrendelő kötbérigény érvényesítésre 

vonatkozó egyoldalú írásbeli jognyilatkozatának tartalmaznia kell a kötbér 
érvényesítésének okait. A Megrendelő az érvényesíthető kötbért jogosult a fizetendő 
ellenértékből visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesítésének igazolását a kötbér 
megfizetéséig megtagadni. 
 

7.5. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert 
kötbért a még ki nem egyenlített számla ellenértékéből levonni, amennyiben a Kbt. 135. 
§ (6) bekezdésében rögzített feltételek fennállnak. 

 
8. Felek jogai és kötelezettségei:  
 
8.1. A Megrendelő köteles a szerződés aláírását követően minden rendelkezésére álló, a 

feladat elvégzéséhez szükséges adatot, dokumentumot a Vállalkozónak átadni vagy 
megjelölni a beszerezhetőség forrását. Amennyiben a Megrendelő a kért adatról úgy 
nyilatkozik, hogy nem tudja szolgáltatni és/vagy beszerezhetőségét nem tudja 
megjelölni, ebben az esetben a Vállalkozó feladata teljes körűen az adat beszerzése. 
 

8.2. A Vállalkozó minden tőle elvárható intézkedést köteles megtenni, és a rendelkezésére 
álló jogi, pénzügyi és szervezési eszközökkel biztosítani azt, hogy szerződéses 
tevékenysége a szerződésben foglalt határidőig maximális hatékonysággal, az ezen 
időszak alatt adódó összes tevékenység jó minőségben, a mindenkor hatályos 
jogszabályok szerint történő elvégzésével valósuljon meg.  
 

8.3. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével, 
megóvásával köteles eljárni. A Vállalkozó csak a Megrendelő erre felhatalmazott 
képviselőjétől fogadhat el utasítást. A Megrendelő az általa adott szóbeli utasítást egy 
munkanapon belül írásban is köteles megerősíteni. 
 

8.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, a szolgáltatás folyamatosságát vagy a 
szerződésben meghatározott határidőben, kiszállási időben történő elvégzését 
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő valamennyi kárért a 
Vállalkozó felelős. 
 

8.5. A Vállalkozó a kiírásban és a szerződésben meghatározott munkához – rendkívüli 
időjárási helyzetek esetén is – maga köteles megteremteni a szükséges személyi és 
tárgyi feltételeket. 
 

8.6. A Vállalkozó köteles a Megrendelő figyelmét írásban felhívni az esetleg célszerűtlen, 
vagy szakszerűtlen utasításra. Ha a Megrendelő az utasításhoz az írásban is rögzített 
figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, úgy az utasításból eredő károk a Megrendelőt 
terhelik.  
 

8.7. A szerződés teljesítésének a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból történő 
meghiúsulása, vagy a Megrendelő által elrendelt szüneteltetése esetén a Megrendelő 
köteles az addig még nem számlázott, de elvégzett, igazolt teljesítmények ellenértékét 
és az addig igazolt vállalkozói feladatok után járó díjat kifizetni. 
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8.8. A végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen a 

balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű 
foglalkoztatásáért. 
 

8.9. A szerződést a Vállalkozónak (közös ajánlattétel esetén a Vállalkozóknak) kell 
teljesítenie. 
 

8.10. A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti kötelezettség teljesítésére alvállalkozót, 
közreműködőt a Kbt. 138. § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe.  

 
8.11. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért, közreműködőért úgy felel, mintha a 

munkát maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele 
esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 
8.12. A Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával és a Kbt. 

rendelkezései szerint változtathatja meg a jelen szerződés teljesítése során bevonásra 
kerülő Alvállalkozóit. E rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és 
a Megrendelőnek, a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül, a szerződés 
azonnali hatályú felmondására ad okot. 

 
8.13. Szerződő felek a Kbt. 138. §-nak megfelelően rögzítik, hogy a szerződést a 

Vállalkozónak kell teljesítenie.  
 
A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 
Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban bemutatott 
kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt 
esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az 
alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek 
bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az 
átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e 
szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy 
szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a 
Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt 
felelt meg. 

 
A Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, 
csak akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A 
Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont 
alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 
előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt 
vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett 
alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt. A Megrendelő jogosult az alvállalkozók alkalmasságát ellenőrizni és amennyiben 
valamely jogszabályi feltételnek valamely alvállalkozó nem felel meg, a Megrendelő 
jogosult az alvállalkozó közreműködése ellen kifogást emelni. 
 
Az eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember 
bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos 
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tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek 
minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, 
ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös 
tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi 
állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az 
értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és 
abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns 
körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 
 

8.14. Szerződő felek a Kbt. 139. §-nak megfelelően rögzítik, hogy a Vállalkozó felek 
személye csak az alábbi esetekben változhat meg: 
 
a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű 
szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága 
érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó 
jogi személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; vagy 
 
b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, 
egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének 
következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol 
egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, 
eszközökkel és munkavállalókkal) – nem gazdasági társaság jogi személy esetén az 
adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység –átruházásra kerül a jogutódra, vagy 
az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés 
átruházásra; 
 
c) ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró 
ok hatálya alatt, – a Vállalkozóra irányadó szabályok szerint, a 138. § (2)–(4) 
bekezdésének alkalmazásával – megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott 
alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a 
megkerülését célozza. 

 
8.11.  Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű, úgy köteles a szerződéshez arra 

vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok 
közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 
9. Kapcsolattartás és együttműködés  
 
9.1. A szerződés teljesítése során a Felek által kapcsolattartásra jogosult személyek az 

alábbiak:  
 
Megrendelő képviselője:  

Neve: Lenti Város Önkormányzata 
Képviseli: ………………………………. 
Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. 
Tel.: 92/553-………; Telefax: 92/553-957 

 
Vállalkozó képviselője: 

Megnevezése:  
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Képviseli:  
Címe:  
Tel.: …………….; Telefax: ……………. 

 
9.2. A szerződésmódosítással kapcsolatban nyilatkozatra jogosultak: 

Megrendelő részéről 
Név: Horváth László polgármester 
Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. 
Tel.: 92/553-938; Telefax: 92/553-957 

 
Vállalkozó részéről:  

Név:  
Címe:  
Tel.: …………….; Telefax: ……………. 

 
9.3. A Vállalkozó és Megrendelő fent megjelölt képviselőinek jogosultságot ad a szerződés 

teljesítésére irányuló állásfoglalásra, nyilatkozattételre, a teljesítések igazolására. A 
kijelölt képviselők minden olyan kérdésben írásban állapodnak meg, amely összefügg 
ugyan a szerződéssel, de nem jelenti annak módosítását. Felek egyébként minden, a 
jelen szerződéssel összefüggő nyilatkozatokat írásban közlik egymással, amire a másik 
félnek 5 munkanapon belül nyilatkoznia kell. 
 

10. Egyéb előírások 
 
10.1. Felek jogvita esetén a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése 

érdekében nem vesznek igénybe mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat nem 
eseti vagy állandó választottbíróság elé terjesztik, hanem a Megrendelő székhelye 
szerinti illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki. 
 

10.2. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a szerződést indoklás nélküli rendes 
felmondással, 2 hónapos felmondási idő figyelembevételével egyoldalúan megszüntesse 
(rendes felmondás). 
 

10.3. A Megrendelő a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően az alábbi esetekben is jogosult a 
szerződéstől azonnali hatállyal elállni vagy azt felmondani:  
• a Vállalkozó a munkát a munkaterület átadását követő 10 napon belül nem kezdi el; 
• a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes 

munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel; 
• a Vállalkozó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Vállalkozó 

végelszámolását határozza el, avagy egyéb olyan körülmény merül fel a Vállalkozó 
érdekkörében, mely a szerződés teljesítését meghiúsíthatja; 

• a Vállalkozó átalakul, vagy tulajdonosai összetételében, vagyonában olyan jelentős 
változás következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a jelen szerződésben 
meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik;  

• amennyiben a szerződés finanszírozási alapját képező Támogatási Szerződés 
megszűnik vagy olyan mértékben csökken a támogatás mértéke, amely a 
Megrendelő részéről nem teszi lehetővé a szerződés szerinti teljesítést. 

 
10.4. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha 
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• a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

• a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 
10.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy e szerződés mellékletét képező, az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdésében és 50.§ (1) bekezdés c) pontjában 
foglaltakra tekintettel tett nyilatkozata alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 
 

10.6. A Megrendelő a jelen szerződést jogosult továbbá 15 napos felmondási idővel, írásbeli 
nyilatkozattal felmondani, ha erre hatósági kényszer (az építőipari kivitelezési 
tevékenység hatóság részéről történő leállítása, amely a Vállalkozó érdekkörén belül 
merül fel) okot ad. 

 
10.7. A szerződés felmondása esetén a Vállalkozó a már elvégzett munkájának megfelelő 

vállalkozói díjra jogosult. Kártérítési igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben, 
amennyiben a felmondásra okot adó esemény Vállalkozó érdekkörében merül fel. 

 
10.8. Súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá, ha: 

• a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával 
valósul meg, amelyet a Tulajdonos a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok 
értékelése során figyelembe vett; vagy 

• a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan 
mértékben tér el, amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - 
szerződésmódosításként a Kbt vonatkozó szakaszai alapján (Kbt. 141. § (6) 
bekezdése szerint) lényeges módosításnak minősülne. 

 
10.9. Lehetetlenülés 

• Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a felek nem felelősek, a 
szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél 
haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni.  

• Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Vállalkozó érdekkörébe 
tartozik, a szerződés megszűnik, a Megrendelő pedig a teljesítés elmaradása miatt 
a jelen szerződés szerinti meghiúsulási kötbér érvényesítésén felül kártérítést 
követelhet. 

• Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Megrendelő érdekkörébe 
tartozik, a szerződés megszűnik, a Vállalkozó pedig követelheti igazolt 
költségeinek a megtérítését. 

• A jelen szerződésben foglalt egyéb kötelezettségek megszegése esetén a 
szerződésszegő fél köteles a másik fél ebből származó kárát megtéríteni. 

 
10.10. A Vállalkozó tevékenységéről és az adott hónapban teljesített mennyiségekről a 

Megrendelőt köteles legalább havonta, a számla benyújtásával egyidejűleg írásban 
tájékoztatni összefoglaló jelentés formájában. A Megrendelő kijelölt képviselőjén 
keresztül jogosult a Vállalkozó teljesítését ellenőrizni.  
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10.11. Amennyiben a Megrendelő képviselője a szolgáltatással kapcsolatban mennyiségi 
vagy minőségi hibát észlel, köteles azt a Megrendelő döntéshozásra jogosultja felé és a 
Vállalkozó felé az észlelést követő 2 munkanapon belül írásban jelezni, és a hiba 
kijavítására ésszerű határidőt tűzni. Amennyiben a hibát a Vállalkozó határidőn belül 
nem teljesíti, alkalmazásra kerülnek vele szemben a hibás teljesítésből származó 
jogkövetkezmények.  
 

10.12. Ha a Megrendelő egymást követő 3 alkalommal mennyiségi és minőségi kifogással él 
a Vállalkozó teljesítésével szemben, úgy a Megrendelő jogosult a szerződést felmondani 
azzal, hogy a Vállalkozó köteles szerződéses kötelezettségeit az új Vállalkozóval 
történő szerződéskötésig térítés ellenében ellátni, azonban a Megrendelő jogosult a 
Vállalkozót illető ellenszolgáltatásból levonni a szolgáltatás teljesítését folyósító új 
Vállalkozó kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás költségeit, valamint a hibás 
teljesítésből eredő károkat, a hiba kijavításának költségeit (rendkívüli felmondás). 

 
A szerződés ezen okból történő megszűnése esetére a Vállalkozó köteles - a 
meghiúsulási kötbéren felül - a szerződésben és az új Vállalkozóval kötött szerződésben 
meghatározott díjak közötti különbözetet (amennyiben az új Vállalkozó magasabb áron 
vállalja a szerződés teljesítését, mint a korábbi Vállalkozó) járadék formájában havonta 
megfizetni a Megrendelőnek a szerződés megszűnésének időpontjától a vele kötött 
szerződéses eredeti időtartamának lejártáig.  

 
10.13. Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív következményei alól, ha 

bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető 
vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény 
akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményekre hivatkozni kívánó fél 
a másik felet haladéktalanul értesíteni köteles. A Vis maior körülményt az arra 
hivatkozó fél az illetékes szervvel igazoltatni köteles. 

 
10.14. A szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141. §-ában meghatározott esetekben és 

módon van lehetőség.  
 

10.15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., illetőleg más 
jogszabályok, valamint a vonatkozó szabványok rendelkezései az irányadók. 

 
 
Felek jelen szerződést – annak elolvasását és közös értelmezését követően – mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag 4 példányban aláírták, melyből 2 példány a 
Megrendelőt és 2 példány a Vállalkozót illeti meg.  
 
1/A. számú melléklet:     Lenti város belterületének köztisztasági területei 
1/B. számú melléklet:  Kimutatás Lenti város belterületi önkormányzati tulajdonú - kiépített 

szegéllyel ellátott - közúthálózatáról 
2/A. számú melléklet:  Kimutatás Lenti város belterületén lévő önkormányzati tulajdonú 

zöldterületekről, közparkokról 
2/B. számú melléklet:  Kimutatás Lenti város területén lévő virágágyak területéről 
3. számú melléklet:  Átláthatósági nyilatkozat 
 
 
Lenti, ……………..  
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Horváth László   
Polgármester 

Lenti Város Önkormányzata 
 

Megrendelő Vállalkozó 
Pénzügyi ellenjegyző: 
Lenti, ……………………….  
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1/A. számú melléklet 
 

Lenti város belterületének köztisztasági területei 
 
 

 
Utca neve 

Utca teljes 
hossza  

fm 

Utca 
területe  

m2 

Meglévő 
járda 

területe 
m2 

Kézi 
seprés m2 

Gépi seprés 
m2 

Ady Endre 343 2006 515 - - 

Akácfa 1298 9884 749 - 9884 

Alkotmány 680 3849 660 - 3849 

Átkötő  525 2434 - - - 

Béke 1059 6882 1044 - 6882 

Bocskai 439 2634 - - - 

Boglárka 330 1320 - - - 

Boróka 152 1206 - - - 

Ciklámen 165 660 - - - 

Csalogány 115 345 - - - 

Csörgő 431 2338 - - - 

Deák Ferenc 659 5542 980 - - 

Dózsa György 388 - 588 588 3492 

Fenyő 179 716 - - - 

Fűz 446 2676 - - - 

Gát 86 344 - - - 

Gyár 515 3850 570 - - 

Gyöngyvirág 448 1956 - - - 

Gyűjtő 267 1485 - - - 

Harangláb 1111 11384 - - - 

Hársfa 410 5458 - - - 

Hegyalja 121 1452 - - - 

Honvéd 370 1715 402 - - 

Hóvirág 206 824 - - - 

Hunyadi 388 1746 - - - 

Ifjúság 298 1788 824 - - 

Jókai 443 2658 - - - 

József Attila 406 2608 162 - - 

Kankalin 203 812 - - - 

Lehel 316 1896 - - - 

Kinizsi 390 1560 - - - 

Kisfaludy 194 1196 168 - - 

Kossuth Lajos 1648 - 3204 2281 13184 
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Iskola  254 1397 - - - 

Lovarda 760 3040 - - - 

Thököly 355 1420 355 - - 

Bottyán János 308 1856 - - - 

Nyírfa 166 664 - - - 

Pacsirta 584 3504 - - - 

Petőfi Sándor 1144 1710 2001 2001 6864 

Rákóczi 502 3012 502 - - 

Rozmaring 150 750 - - - 

Bethlen Gábor 502 3012 502 - - 

Bánffy Miklós 1086 4885 2036 - - 

Sugár 1070 11655 - - 11655 

Templom tér 217 1443 - - 1443 

Szövetkezet 280 2240 - - - 

Takarék köz 144 1080 264 - 1080 

Táncsics Mihály 780 5555 936 - 5555 

Telek 235 705 - - - 

Termál 335 2010 - - - 

Tompa Mihály 551 2069 - - - 

Tölgyfa 210 840 - - - 

Tőzike 216 864 - - - 

Vadvirág 428 1712 - - - 

Vörösmarty 844 8168 1200 - 8168 

Zrínyi Miklós 380 2660 540 - 2660 

Zöldmező 210 630 - - - 
Templomkert 
térburkolat 

- - 1900 1900 - 

Művelődési ház körüli 
járda, térkő, sétány, 
keringő 

- - 1673 1673 - 

Művelődési ház és 
Posta közötti út, 
rendezvénytér és a 
melletti parkoló 

- 2060 1407 1407 2060 

Rendelő intézet 
melletti út és parkoló 

- 719 - - 719 

Mindösszesen: 2 6 7 4 0  1 5 4 8 8 4  2 3 1 8 2  9 8 5 0  7 7 4 9 5  
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1/B. számú melléklet 
 

KIMUTATÁS 
 

Lenti város belterületi önkormányzati tulajdonú - kiépített szegéllyel ellátott - 
közúthálózatáról 

 
 

Ssz: Közterület neve  Út teljes hossza  Kiépített útszegély hossza 
      fm    fm__________ 
 
1. Akácfa utca 1298 1424 
2. Deák Ferenc utca 659 420,00 
3. Dózsa Gy. út 388 776 
4. Gyöngyvirág utca 448 400 
5. Ifjúság utca 298 536 
6. József Attila utca 406 300 
7. Lehel utca 316 440 
8. Kisfaludy utca 194 200 
9. Kossuth út 1648 3296 
10. Bottyán János utca 308 560 
11. Petőfi Sándor út 1144 2120 
12. Sugár út 1070 1070 
13. Templom tér 217 388 
14. Szövetkezeti utca 280 350 
15. Takarék köz 144 288 
16. Táncsics Mihály utca 780 780 
17. Vörösmarty Mihály utca 844 1688 
18. Zrínyi Miklós utca 380 760 
19. Művelődési ház és Posta közötti út,  
rendezvénytér és a melletti parkoló  594 
20. Rendelő intézet melletti út és parkoló  125 
       Kiépített útszegély hossza összesen: 16515 fm 
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2/A. számú melléklet 
 

KIMUTATÁS 
 

Lenti város belterületén lévő önkormányzati tulajdonú 
zöldterületekről, közparkokról 

 
Ssz: Zöldterület helye Területe 
  m2 
1. Sárberki védtöltés (Deák u. végétől  
Kerka torkolatig) 11708 
2. 0217 hrsz. 851 
3. Hegyalja út - Lenti-hegyi út sarka 910 
4. MÉH telep - Lenti-hegyi út között 8326 
5. Honvéd utcai közpark 1826 
6. Állatvásártér 2481 
7. Petőfi úti járdaszigetek 1395 
8. József A. utcai járdaszigetek 656 
9. LTE pálya 38945 
10. Kinizsi u.  gát-Balla patak töltése 1259 
11. Balla patak 3118 
12. Kerka-Sárberki 75.sz. út 7015 
13. Vár előtti szobor 556 
14. 95. hrsz. (Páva) 2377 
15. Körforgalom butiksor előtt 1367 
16. III.-IV.sz. orvosi rendelő körül 369 
17. Petőfi út 9.(Papagáj-ház előtt) 1787 
18. Járási Hivatal előtt 478 
19. Bottyán János u. 2800 
20. Arany J. Iskola parkoló 533 
21. Tompa M. u. folytatása 1945 
22. Fürdő téli bejárata előtti terület 3760 
23. Táncsics út 4. (volt erdészeti iroda) 1560 
24. Táncsics úti parkoló 1305 
25. Tekepálya mögötti ill. melletti ter. 3204 
26. Fürdő parkoló-Liponyak gyaloghíd közötti terület 5825 
27. Vár melletti terület 1200 
28. Üdülőterület: 1502/1; 1496; 1497; 1551;  
29. 1484; 1423; 1499; 1498;1392; 1393.hrsz. 46302 
30. Autóklub felé vezető út 1094 
31. Lovarda u. 4596 
32. Vasútállomás Kossuth út felőli oldal 2850 
33. Boglárka utcai önk. telkek 2143 
34. Akácfa utca északi oldala 6310 
35. Béke úti árokrészek (Akácfa, Átkötő u. között) 3990 
36. Átkötő utcai közterület 30315 
37. Volt 3. sz. óvoda környéke 25254 
38. Garázssor óvoda közötti terület 434 
39. PV előtti közpark 1604 
40. Akácfa utcai parkoló 700 
41. Kossuth út 6. körül 2673 
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42. Kossuth út 4-6. között Szövetkezeti utcai játszótér 5382 
43.  Kossuth út 4. körül 1023 
44.  Kossuth út 2. körül 2745 
45. Autóbuszállomás területén lévő zöld felület 807 
46. Kossuth út 3. előtt 300 
47. Kossuth út 1. előtt, mögött 10918 
48. Városháza körül 1461 
49. Zrínyi u.6., Alkotmány u. felőli oldal 186 
50. Zrínyi u. 8-10. 5111 
51. Gimnázium előtti park 2454 
52. Zalaegerszeg park 4502 
53. Vörösmarty u. 35., 37., 39., játszótér 10335 
54. 523. hrsz. Vörösmarty isk. melletti árok 1013 
55. Vörösmarty u. - Bokány házhely 788 
56. Csalogány utcai kiserdőhöz vezető zöld felület 2227 
57. Deák u.-Balla pataktól-Sárberkipat-ig 26799 
58. Deák-Telek u. közötti járda 111 
59. Kisfaludy u. vége 592 
60. Dózsa út 1. - Takarék köz 1071 
61. Takarék köz -Sugár út 2.közöttizöldter. 1596 
62. Sugár úti járdaszigetek 200  
63. Deák utcai járdaszigetek 455 
64. Szokoli kert 1027 
65. Templom kert 4524 
66. Templom tér 2. 963 
67. Templom tér 8. 295 
68. Templom tér 10. előtti közterület 425 
69. Alkotmány utca 404/3. játszótér 2388 
70. 404/1. közterület  535 
71. Plébánia - Deák F. u. 1. között 411 
72. Alkotmány u. 12. előtt 145 
73. Alkotmány u. 12-14. között 619 
74. Petőfi utcai evangélikus templom környéke 450 
75. Dózsa úti járda mellet 649 
76. Tartalék temető területe 32000 
77. Sugár u. 8. 698 
78. Lovarda u. (Gyár u. nyugatra)  3685 
79. Gyár u. (volt Tsz fürész üzem előtt) 400 
80. Szövetkezet úti piactér (zöldséges stand környezete) 150 
81. 1233/2 hrsz.  8326 
82. 1232 hrsz. 910 
83. közkert 938. hrsz-ú ingatlanon 5364 
 379861 
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Máhomfa 
1. Buszmegállók 120 
2. Temető melletti parkoló 1500 
3. Temetői 0641. hrsz. út 894 
4. Művelődési ház udvara és előtte 750 
5. Tűzoltószertár 925 
6. Szennyvízátemelő 729 
7. "Linya" 4144 
8. Máhomfai hegyi út 6400 
9. Máhomfa-Teskánd közötti út 4800 
  20262 
 
Mumor 
1. Temető mögötti terület 1618 
2. 2261/2. hrsz. Kultúrház mögött 2634 
3. Kultúrház 1701 
4. Harangláb + játszótér 2295 
5. Buszmegálló és környéke 1300 
6. 029. hrsz. övárok 1815 
7. 2337. hrsz. árok 762 
8. 2340. hrsz árok 368 
9. 75. fk. út-Temető közötti út 464 
10. 2237. hrsz. út 2605 
 15562 
Lentiszombathely 
1. Temető mögötti terület 2205 
2. Kultúrház 1301 
3. Kultúrház melletti új telekosztás 6211 
4. Iskolaépület környezete +emlékmű 1892 
5. Sportpálya, játszótér 5664 
6. Tüskeszeri út 4575 
7. Nyár út végétől a vasúti megállóig 1500 
8. Temető mellett 3720. hrsz. 1980 
9. Tavasz utcai buszmegálló 30 
10. Szombathelyi úti buszmegálló 30 
11. 3649. hrsz. árok 2003 
12. 0571. hrsz. árok 384 
13. 3532. hrsz. 2605 
  30380 
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Bárszentmihályfa 
- 3217. hrsz. út a temetőhöz 1317 
- Bárhelyi harangláb 728 
- Mihályfai harangláb 460 
- Buszmegálló 160 
- Kultúrház 2147 
- Kölcsey 19. melletti árok 574 
- 3248. hrsz. üres telek 1354 
- 3202 hrsz. 868 
- Bárhelyi sportpálya 1781 
- 3400. hrsz. árok 405 
- 3395. hrsz.  563 
- 3229. hrsz. Orvosi rendelő 792 
- 3250. hrsz. üres telek 1382 
- 3252/2. hrsz. (gyorsházak) 2984 
- 3327. hrsz. 1616 
  17131 
 
Lentikápolna 
1. Temető út vége- temető között 8486 
2. Sportpálya 1680 
3. Sportpálya előtti játszótér 450 
4. Sport utcai szennyvízátemelő 224 
5. Petősi S. tér 16540 
6. Kápolnai út melletti közpark 24852 
7. Kultúrház 1847 
8. Óvoda-iskola-harangláb 3276 
9. Buszmegállók 250 
10. Nefelejcs utcai közpark 3568 
11. 0371/1 Tulipán út bekötő szakasza 1092 
12. Orvosi rendelő 445 
13. Dankó u. 436 
  63146 
Mindösszesen: 526.342m2 
 
 
Kerékpárutak 
 
Lenti-Mumor-Zajda 4200 m2 
Lenti-Máhomfa 4200 m2 
Lenti-Rédics 600 m2 
Lenti-Lendvadedes 3600 m2 
Lentiszombathely-Máhomfa 1800 m2 
Lenti-Lentikápolna 2500 m2 
Lenti-Mumor-CREATON Cserépgyár 3000 m2 
összesen :  19900 m2 
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2/B. számú melléklet 
Kimutatás 

 
Lenti város területén lévő virágágyak területéről 

 
Sorszám:                          Virágágyak helye                              Területe m2 

 

1. Sugár u. (Deák u.- Takarék köz. Között) 67 
2. Körforgalom 332 
3. Páva virágkompozíció melletti terület 156 
4. Polgármesteri Hivatal környezete 46 
5. Petőfi szobor előtt 53 
6. MOL üzemanyagtöltő (rózsaágy) 156 
7. Sugár u.- Deák u. kereszteződésében 50 
8. Szent Mihály gyógyszertár előtt 24 
9. OTP előtt 28 
10. Húsbolt előtt  4 
11. 1956-os emlékműnél 30 
12. 1914-es emlékműnél 10 
13. Volt Zeneiskola előtt 12 
14. Járási Hivatal előtt 50 
15. Áruház,Volksbank, Műszaki bolt előtt 233 
16. Templom mellett 10 
17. Szökőkút mellett 32  
18. Szent István szobor előtt 85 
19. Plébánia előtt 27 
20. Plébánia előtt 27 
21. Rendezvénytér parkoló 102 
22. FEZO előtt a szökőkútig 330 
23. Sétáló utca 27 
24. Rossman mellett 27 
25. Kossuth u. 1. előtt 226 
26. Kossuth u. 3. előtt 19 
27. Kossuth u. 6. előtt 98 
28. Ifjúság u. gyalogátkelő 12 
29. Templom tér 8. környéke 96 
30. Táncsics u. Kegyeleti Park mellett 72 
31. Lenti Temetői belső parkoló 78 
32. Lenti Temetői bejárat mellett 9 
33. Táncsics u. (Salamon söröző) 14 
34. Táncsics u. („ARC”) virágkompozíció melletti terület 30 
 Összesen: 2141 
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Virágkompozíciók 
Páva (Dózsa Gy. u.) 
Autó (Kossuth út 1.) 
Róka (Templom tér 8.) 
„ARC” (Táncsics u.) 
Pillangó (Kossuth út 1.) 
„Thomas a gőzmozdony” (Táncsics u.) 
„Szívecske”  
 
Virágtartók 
Beton virágtartó 33 db 
Betontalpas virágtartó 24 db 
 
Virágkosarak 
Függesztett virágkosarak 11 db 
3 cserepes 6 db 
6 cserepes 53 db 
„Fagyitölcsér” 8 db 
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3. számú melléklet 
 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. b) pontjában 

meghatározott 
 

BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGISSZEMÉLY, VAGY 
JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET28 

RÉSZÉRE 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt 

kötelezettség teljesítéséhez. 
 
 

Alulírott 
 Név: 
 születéskori név: 
 anyja neve: 
 születési helye, ideje: 
 
mint a 
 szervezet neve: 
 székhelye: 
 adószáma: 
 cégjegyzékszám / nyilvántartásba vételi száma: 
 
törvényes képviselője – 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 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerint meghatározott tényleges 
tulajdonosa megismerhető, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjában mutatok be teljeskörűen; 

b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban: ………………………………….. rendelkezik 
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye 
van, 
 c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
(Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, valamint külföldi illetőségű 
szervezet esetén vállalom, hogy a Tao. 4. § 11. h.) pontja szerinti adatokat külön 
nyilatkozatban mellékelem; 

                                                           
28Gazdálkodó szervezet:  
A gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési 
csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, 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. 
Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével 
összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni [Pp. 396. §]. 
 



- 55 - 
 

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, amelyeket a jelen nyilatkozat 2. pontjában mutatok be teljeskörűen. 
 
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy 

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a Hivatal/Intézet 
kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon 
hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon 
jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására 
vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem 
minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.]; 

- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes 
szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely 
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Hivatal/Intézet ezen feltétel 
ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban 
foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat 
kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi 
személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni [Áht. 41. § (6) 
bek.]; 

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a 
Hivatal/Intézet felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a 
szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.] 

- a Hivatal/Intézet az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből 
eredő követelés elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam 
képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-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 a Hivatal/Intézet részére, vagy 
amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt 
haladéktalanul bejelentem. 
 
Kelt:…………………………………………………… 
 
 

……………….................................. 
cégszerű aláírás 
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1. pont: Nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól29 

 

Ssz. Név 
Születési 

név 
Születési 

hely 
Születési 

ideje 
Anyja 
neve 

Tulajdoni 
hányad 

Befolyás, 
szavazati 

jog 
mértéke 

% % 
1.               
2.               
3.               

 
 
Kelt:…………………………………………………… 
 
 
 
 
 

……………….................................. 
cégszerű aláírás 

 

                                                           
29

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; [2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 3. § 38. pont] 



 
2. pont: Nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező szervezetekről, és 

azok tényleges tulajdonosairól 
 

Ssz. 

A szervezet A szervezet tényleges tulajdonosainak 

neve 

tulajdoni 
hányadának 

mértéke 
% 

befolyásának, 
szavazati 
jogának 
mértéke 

% 

adóilletősége neve 
születési 

neve 
születési 

helye 
születési 

ideje 
anyja 
neve 

tulajdoni 
hányad 

% 

befolyás, 
szavazati 

jog 
mértéke 

% 

1. 
        

              
              
              

3. 
        

              
              
              

2. 

        

              
              

              
 
 
Kelt:…………………………………………………… 
 
 
 

……………….................................. 
cégszerű aláírás 
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