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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2022. áprílis 12-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/3650/2022. Tárgy: Javaslat a "Házhoz menö egyszeri zöldhulladék elszállítása" tárgyú
vállalkozási szerződés utólagos jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Osztálya 2022. március 2. napján
beszerzési eljárást indított "Házhoz menö egyszeri zöldhulladék elszállítása" tárgyában. Az ajánlati felhívást 5
ajánlattevö részére megküldte. A 2022. március 7., 11:00 órai határidöig 5 ajánlat érkezett.

Az ajánlatok felbontását követően megállapításra került, hogy az ajánlatok teljeskörűek, hiánypótlásra nincs
szükség. A legalacsonyabb összegű ajánlatot a Multiszint Kft. (1201 Budapest Attila u. 62.) tette. A nyertes
ajánlattevövel Dunavarsány Város Önkormányzata 2022. máreius 11-én Vállalkozási szerződést kötött a jelen
elöterjesztés 1. számú melléklete szermti tartalommal, nettó 14.700.000 forint összegben. A házhoz menő zöldhulladék
elszállításának ideje: 2022. április 9-10.

A fentiek alapján kérem a határozatijavaslat elfogadását.

Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) jóváhagyja a Multiszint Kft-vel (1201 Budapest Attfla u. 62) 2022. március 11-én "Házhoz menő egyszeri

zöldhulladék elszállítása" tárgyában megkötött Vállalkozási szerződést a jelen határozat meghozatalát
segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal;

b) az a) pont szerinti Vállalkozási szerződés pénzügyi fedezetét nettó 14.700. 000 forint összegben a 2022. évi
költségvetés terhére biztosítja;

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti Vállalkozási szerződéshez kapcsolódó szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő:
Felelős:

azonnal

Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka bemházási és műszaki osztályvezetö

Melléklet: Vállalkozási szerzödés

Dunavarsány, 2022. áprüis 5.
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l.SZÁMÜ MELLÉKLET

VáIIalkozási Szerződés

1. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke

1. 1. Megrendelő:
cime:

adószám:

bankszámlaszám:

képviseli:
telefon:

telefax:

e-mail cím:

]. 2. Vállalkozó neve:

cime:

adószám:

cégjegyzékszáma:
bankszámlaszám:
képviseli:
telefon/telefax:
e-mail cím:

Dunavarsány Viros Önkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.
15730875-2-13
11742180-15393197
Gergőné Varga Tiinde polgármester
+36-24/521-040
+36-24/521-056

titkarsag@dunavarsany.hu

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1201 Budapest, Attila utca 62.
12086366-2-43
01-09-464358

10403I81 -00003785-00000005;
Módis Viktor ügyvezető
+3670-318-38339
info@multiszint. hu

1.3.

1.4.

Jelen vállalkozási szerződés Dunavarsány Város Őnkormányzata álfal 2022. március 2-án
megindított beszerzési eljárás alapjánjött létre, és vonatkoznak rá az Ajánlatkérő által kiadott
dokumentációkban és Vállalkozó ajánlatában foglalt feltételek. Vállalkozó ezen beszerzési
eljarásban, mint Ajánlattevő vett részt, és nyertesként lett kihirdetve.

Megrendelő ̂megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Házhoz menő egyszeri zöldhulladék
elszállítás elyégzését, a vonatkozó érvényes jogszabályoknak és szabáÍyoknak megfelelő I.
osztályú minőségben.

1. 6.

1. 5. A szerződés tárgya: Házhoz menő egyszeri zöldhulladék elszálh'tás.

Dunavarsány Város közigazgatási területén az ingatlantulajdonosnál, birtokosnál.
vagyo"lcezelőnél és haszllálónál (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) keletkezo
zőldhulladékok összegyűjtése, ártalommentes elhelyezése.
A szolgáltatással érintett ingatlanok száma: -3100 db.

Szerződéses vállalási díj a munka elvégzésére a vállalt tdjesítési határidőre prognosztizálva
egyösszegű átalánydíjban nettó 14.700.000 Ft + 27 % ( 3.969.000 Ft) ÁFÁ, azaz nettó -
tizennégymillió-hétszázezer forint + hárommilió-kilencszázhatvankilencezer forint ÁFA
egyösszegű átalánydij.

Teljesítés helye: Dunavarsány Város közigazgatási területe.

2. A szerződéses ellenérték és fizetések rendje

2. 1. A szerződéses ellenérték tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a
tevékenyscggel kapcsolatban fízetendö minden díjat, illetéket (vámot)', az átadási",
használatbavételi és birtokbaadási eljárás költségeit, bámiiféle dokumentáció készítésének
koltségét a szakfelűgyeletek dyait, bánniféle bérieti díjat (gépek, irodák, raktárak, stb. ), a
felvonulási-, vagyonvedelmi költségeket, a felhasznált anyagok/energia- és közműszolgáltatás
költségét, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, minden - a szerződés
tárgyának megvalósításhoz szükséges - munka és ráfordítás ellenértékét. az esetlegesen
telmerülő károk megtéritésének költségeit, minden egyéb dijat, mely szakmai szokások szerint
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hozzátartozik a szerződés tárgyának kivitelezéséhez, tehát a szerződés szerinti munkák
megvalósításának teljes diját.

2.2. A Vállalkozó fenti áron felül többletköltséget semmilyenjogcimen nem érvényesithet.
2.3. Jelen szerződés tartalmától kizárólag szerződésmódositás keretében lehet eltémi.

2.4. A Vállalkozó nem jogosult elöleg kifizetését kérelmezni.

2.5. A Vállalkozó nemjogosult részszámla kibocsátására. A végszámla a sikeres teljesitést követően
nyújtható be.

2. 6. Az elkészült munkáról felek közösen teljesités-igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben
rögzitik a műszaki teljesitést és a hozzá tartozó pénzügyi készültséget. A felek által aláírt
jegyzőkönyv a számlázás alapja.

2.7. Vállalkozo a számláját a teljesitéskor hatályos jogszabályoknak, az ÁFA tekintetében pedig az
általanos forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek megfelelően állítja ki. Az AFA
megfízetése szintén e törvény rendelkezései szerint történilc. Az ÁFA megfízetésére a
VállBlkozó köteles.

2. 8. A Vállalkozó által kiállított számlához a teljesitést igazoló jegyzőkönyvet csatolni kell. A
számlát 30 napos fizetési határidővel kell kiállitani.

2. 9. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozót a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamat
illeti meg.

3. A szerződés teljesítése

3. 1 A vállalkozás kötbérterhes teljesítési határideje a 2022. április 10. és 2022. április 30. közötti,
időszakban a Megrendelö és a Vállalkozó által előzetesen egyeztetett, hétvégére (szombat és
vasáraap) eső napok.

.

A zó a kerti zöldhulladékok gyűjtési és szállitási időpontjairól a gyűjtés és szállítás
kitűzött időpontjai előtt legalább 15 nappal korábban hirdeünényben, "illetve intemetes
honlapján tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat.

3.3. A Vállalkozó jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal, I.
osztályú igazolt mmőségben, hiba- és hiánymentesen, hatándőben köteles teljesíteni, amelyek
egyűttesen a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei.

A Vállalkozot kesedelmes teljesítés esetén kötbá-fizetési kötelezettség terheli, melynek
mértéke 180. 000 Ft/alkalom, mely ajelen szeraődés tárgyaként meghatározott szolgáltatások
teljesitésére vonatkozik, és az előzetesen egyeztetett és meghirdetett szállitási nap
eredménytelen elteltétől számítható fel. A késedelmi kötbér összesített mértéke nem haladhatja
meg a nettó ajánlati ár 15 %-át.

A Vállalkozó az elmaradt szállítási időpontot köteles a 3. 1. és 3.2. pontban meghatározottafcnak
megfelelő eljárásrend keretében kijelölt napon pótolni.

Ha a Megrendelő a Vállalkozónak felróbató egyéb okból a szerződést meghiúsultnak tekinti, a
nettó ajánlati ár 15 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetendő,

Amennyiben a késedelmi kötbér halmozott mértéke eléri a meghiusulási kötbér értékét, akkor
további késedelmi kötbér már nem számítható fel. Meghiúsulási kötbér érvényesítésekor kűlön
késedelmi kötbér nem számítható fel.

3. 4.

3. 5.

3.6.

3. 7.

4. Biztosítás

4. 1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka mcgkezdésétől a
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjáig.
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4. 2. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az
ezekre visszavezethetö vagyoni károk következtébenjelentkeznek.

5. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

A Megrendelő jogosult és köteles:
. A Vállalkozóv al egyeztetni a szerződés teljesitési időpontjait.
. A teljesitett szolgáltatást ellenőrizni, a Vállalkozó által átadott mérlegjegyeket és

szállítóleveleket ellenőrizni. Megrendelő a Vállalkozó hozzá intézett és közvetlen
intézkedést igénylő észrevételeit köteles az előre egyeztetett határidőre, vagy 8 munkanapon
lielüi megválaszolni.

. A szakfelűgyeletekkel együtünűködm.
* Más vállalkozóval elvégezteüii azt ajelen szerződésben rögzített munkál, amit felszólitásra

a Vállalkozó nem végez el, a kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nemjavítja, illetve
nem pótolja. Az ezzel kapcsolatban felmerülő felelősségeket és károkat Megrendelő
Vállalkozóra átháritja.

o A teljesitett szolgáltatás ellenértékének szerződés szerinti kifizetését kezdeményezni,
. A Vállalkozóval mindenkor együttműködni,
. Alapos indok(ok) alapján kifogásolni vagy megtagadni a Vállalkozó alvállalkozóit, helyszíni

személyzetét.

6. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

A Vállalkozó jogosult és köteles:
. A szerződés teljesítése érdekében a szállítási időpontokról a Megrendelővel egyeztetni.
. A kerti zöldhulladékolt gyűjtési és szállítási időpontjairól a gyűjtés és szállítás kitűzött

időpontjai előtt legalább 15 nappal korábban hirdetenényben, illetve intemetes honlapján
tajékoztatni az ingatlantulajdonosokat.

. Az összegyűjtött zöldhulladékot elszállítani és megfelelő engedéllyel rendelkező átvevőnek
átadni.

. Az elszállitott hulladékokról nyilvántartást vezetni, melyet az átvevő által kiállitott
mérlegjegyen, illetve szállítólevélen igazol.

. A mérlegjegyek és szállítólevelek másolatait, mint a szerződés teljesítésének bizonyítékait,
a teljesítésigazoláshoz mellékelni és a Megrendelőnek átadni.

. Megtagadni a veszélyesnek minősitett szilárd hulladék, illetve építési tönnelék begyűjtését,
szállítását és ártalommentes elhelyezését.

. Megtagadni mindazon zöldhulladék elszállítását, mely nem maximuin 1,5 méter hosszúságú
és maximum 15 cm vastagságú ágak ősszekötegelt csomagjaként, vagy nem zsákba helyezett
módon került kihelyezésre.

. Biztositani a szerződéses munkák elvégzéséhez a munkaerőt, árut, anyagot, szerkezetet stb.,
legyen az ideiglenes vagy állandójellegű.

. Biztosítani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kömyezetvédelmi, tüzvédelmi
rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges feltételeket megteremteni.

. Biztosítani (költségtérftés nélkül) a Megrendelő és Megbizottja számára, hogy bámiely
időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a Megrendelő megtekinthesse és
megvizsgálhassa a munkavégzés folyamatát, helyszfnét, a technológiai, minőségbiztosítási,
biztonsági előírások betartását, alvállalkozó tényleges részvételét.

. A hatósági cllenőrzéseket bármikor lehetővé tenni.
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7. Képviselet

7. 1. Megrendelő képviselője: Gergőné Varga Tiinde polgármester

7. 2. Vállalkozó képviselője: Módis Viktor ügyvezető

8. Szerződésszegés

8. 1. A Vállalkozó szerződésszegést kővet el, ha:
- késedelmesen teljesit, hiányosan teljesit,
- a szerződés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul.

8.2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy olyan hibás vagy hiányos teljesités esetén,
amelynek a kijavítása, vagy pőtlása a szerződés teljesítési időtartamát meghaladná, a
Megrendelőnek jogában áll - választása szerint - a szerződésszegés következményeinek
érvényesítése mellett a szerződéstől elállni. Ugyancsalc jogosult a Megrendelő a szerződés
azonnali hatályú felmondására vagy az eiáiiásra, ha a Váilaikozó a Megrendeiő felszólítására a
Megrendelő által kifogásolt vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja, vagy nem pótolja a
megadott határidőn belül. Megrendelő a fentiekben meghatározott jogait a szerződés még nem
teljesitett részére, vagy abban az esetben, ha a szerződés már teljesitett részei a további
kötelezettségek teljesitése nélkűl rendeltetésszerűen nem vagy csak viszonylag magas
költséggel, azaz nem gazdaságosan használhatók fel, az egész szerződésre nézve gyakorolhatja.

8.3. Megrendelőnél megmaradó szolgáltatások tekintetében a Megrendelő és a Vállalkozó, a
Vállalkozó álta) szerződésszerűen teljesített munkákat, a teljes szerződéshez viszonyitva 30
naptári napon belül felméri, kiértékeli és a felek egymással szemben elszámolnak.

8.4. Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha Vállalkozó
fizetésképtelenné válik, csodbe jut, felszámolják stb. Ebben az esetben a Vállalkozó a
szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a
Megrendelő a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét
megállapitja és kiértékeli. Ha egyúttal a Vállalkozó részéről szerződésszegés is tőrtént, alckor a
Megrendelő az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredőjogait is,

9. Mentesülés a szerződésszegés következményei alól:

9. 1. Mentesülnek szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha:
bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződö fél nem szerződésszerű
teljesítésére vezefliető vissza,

bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis maior miatt nem tudják teljesíteni. Vis
maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő felet a vis maior
beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.

Nem mentesülnek szerződő felek a nem, vagy nem szerződésszerű tejesités következményei
alól, ha az ugyan reiidkívűli, elöre nem látható köriilményekre vezethető vissza, azonban ezen
körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta vagy megnehezítette azt.

9.2.

9. 3. Idöjárási és vízjárási viszonyok alakulása határidő módositás indokául csak akkor szolgálhat,
ha a hatóság árvízvédelmi, vagy belvizvédelemi készültséget rendel el és ez érinti a folyamatban
]evő szolgáltatást. Ezzel kapcsolatban azonban külön költségeket a Vállalkozó nem
érvényesithet.

10. Együttműködés, egyéb feltételek

10. 1. A Vállalkozónak átadott összes dokumentáció a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkűl
scm tovább nem adható, sem a szerződésen kfvii) fe) nem használható. továbbá tilos a
Megrendelő hozzájárulása nélkűl az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról
adatokat kiszolgáltatni, elöadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni.
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10.2. A Vállalkozőnak mentesíteni kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással
szemben, amely bármiféle szerzöi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
jog megsértése miatt felmerülne.

10.3, A Vállalkozó személyzetének a teljesités helyén tartania kell magát az érvényes szabályokhoz,
előirásokhoz. Az előírások durva, vagy kismértékű, de ismétlödő megsértése esetén a
Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólitására az érintett személyeket a szolgáltatás területéről
eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni.

10.4. A Vállalkozó vállalja, hogy az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó
teljesitésének elmaradásával vagy hibás teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként
legfeljebb a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás tíz-tiz százalékát elérő biztosítékot kőt ki.

10. 5. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, ajánlattételi dokumentációja és a Vállalkozó
ajánlata a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, a szerződéshez nem kerülnek csatolásra.
Bármely, a szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos vitás kérdés eldöntésekor az emlitett
dokumentumokat, az említés sorrendjében kell figyelembe venni.

10.6. Felek a vitás kérdéseket elsősorban egymás közötti tárgyalás útján rendezik, amennyiben ez
nem vezet eredményre, akkor a jogviták elbirálására kikötik Megrendelő székhelye szerinti
bíróság kizárólagos illetékességét.

10.7. A szerződésre a Polgári Tőrvénykönyv, a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és
a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Jelen szerzödés hat eredeti példányban készült, melyből négy példány a Megrendelőt, kettő példány
a Vállalkozót illet.

Dunavarsány, 2022. március 11 .
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tíunavarsány ^&^os Önltormányzata
Gergöné Varga Tünde tlr. Szilágyi Ákos
polgármester jegyző, mint ellenj'egyző

Megrendelö képviseletében

MULTISZINT Kft.
Módis Viktor

ugyvezetö
Váilalkozo képviseletében

^y^ Rr"a



Ajánlatkérő::

Felolvasóla

Dunavarsány Város Önkorminyzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utea 18.

Az Ajánlat tárgya: Házhoz meno egyszeri zöldhulladék elszállitása

Az Ajánlattevö neve: MULTISZINT Kft.

Az Ajánlattevö cfme: 1201 Budapest, Attila u. 62.

Ajánlati ár: 14. 700 OOO,- Ft + ÁFA

Alulírott Mődis Viktor, mint az Ajánlattevö társaság cégjegyzésrejogosult képviseloje, az Ajánlatkérés összes
feltételét elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Kelt: Budapest, 2022. év március h6 02. nap

cégszerii aláírás

^ ^ . 11.



Nyilatkozat

Alulirott Módis Viktor a MULTISZWT Kft. (1201 Budapest, Attila mca 62. ) céa'egyzésre jogosnit
képviselöje nyilatkozom, hogy a "Há:ho: menő egyszeri :öldhu!ladét elszálHtása" tárgyában adott
egyosszegíi árajánlatunkon kivül egyéb költségek a munkák elvégzését

terhelib/nem terhelik*.

keltezés:

Budapest, 2022. március 2.

cégszerü aláírás

l'A rnegí'c!e!o rész ki'.öliendö, ilietve aláhúz^udó

i..a-<-^>



NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÖSAGRÖL

Az államháztartásról szőló 2011. évi CXCV. törvény (Aht. ) 50. § (1) bekezdés c) pontja
és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)

3. § (1) bekezdés l. pontja alapján

Nvilatkozattevő:

Név

Székhely
Cégjegyzékszám
Adószám

Képviseletében eljár

Multiszint Kft.
1201 Budapest, Attila u. 62.
01 09 464358
12086366-2-43
Módis Viktor

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Aht. ) 41. § (6) bekezdése alapján a
Multiszint Kft. az átláthatóság ellenörzése céljából jogosult az átláthatósággal kapcsolatos,
Aht. 54/A. § -ában meghatározott adatokat kezelni.
Az Áht. 54/A. § - ában meghatározott adatok kezelése érdekében - az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31. ) K.orm. rendelet (Avr. ) 50. § - ában
foglaltafcra is tekintettel - nyilatkozattevö az alábbi nyilatkozatot teszi.

Alulírott Módis Viktor , mmt a Multíszint Kft. képviseletére jogosult az Nvt. 3. § (1)
bekezdés 1. pontja alapjáD felelősségem tudatában az alábbi

átláthatósági nyilatkuzatot

teszem. (A nyiiotkozal L, II. és III. részbol áll. Mmden nyilatkozatot tevő szervezeli-iek csak a
>-a vonatkozó, azaz vagy az I., vagy a II., vagy a III. részt kell kitöltenie.)

I.

TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÖ SZERVEZETEK

A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a kovetkező szen'ezeteknek (a megfeSelő
aláhúzandó)'.

az állaiTi,
költségvetési SZCTV,
köztestület,
helyi önkormányzat,
nemzetiségi önkormányzat,
társulás,
egyházi jogi személy,
olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-
kűlön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
nemzetközi szervezet,
külfoldi állam,

külfoldi helyhatóság,



külföldi állami vagy helyhatósági szen',
az Európai Gazdasági Térségröl szóló megállapodásban részes állam :

. (az á]lam megnevezése^ szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan müködö részvénytársaság.

ÍL

AZ I. PONT ALÁ NEM TARTOZÖ JOGI SZEMÉLYEK VAGY
JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZÖ

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősul, azaz az Nvt. 3. § (I)
bekezdés 1. ont b al ont szerint olyan belfoldi vagy kütfoldi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a kövctkező
feltételeknek:

II/l. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus fínanszírozása
megclőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.

N ilatkozat tén le es tula'donosokról;

Név

Kruppa
Renáta

Lakcím

1067
Budapest,
Teréz krt.

11. 2 em.
1/A.

Adószám/

adóazonositó
.

el

8416802610

Tulajdoni
hányad

100%

Befolyás és
szavazatijog

mértéke

100%

11/2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletöséggel
rendelkezik:

az Európai Unió valamely tagállama:
o Magyarorszáe

o egyéb: ............................... vagy

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:
;vagy

a Gazdasági Együttműkodési és Fejlesztési Szerv'ezet tagállama:
;vagy

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről
szóló egyezménye van: .......................



(a megfelelö aláhiizandó. illetve amennyiben nem Mag\'arors^úg, kérjiik a:
országot megneve:ni)

11/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külfoldi társaságnak:

N 'ilatkozat az ellenörzött külföldi társasá i minositésröl:

Az általam ké viselt szervezet ma arorszá i székhell el rendelkezik í nem
ellenőrzött külföldi társasáe:

vagy

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A
megfelelö aláhúsandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezel nem
mag)'arországi székhelyű, úgy felmerűl annak kérdése, hogy ellenőrzöít kulföldi
társaságnak minősül-e. ezérí szűkséges ai ellenőrzött külföldi társaságnak
minösitéssel kapcsolatos kövelkezö rész kitöltése.)

Az általam képviselt szervezet a társasági adóről és az osztalékadóró) szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek
figyelembe vételével

nem minösül a társasá ' és az osztalékadóról szóló törvén szerinti
me határozott ellenörzött külfoldi társasá nak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló torvény szerint meghatározott
ellenörzott külfoldi társaságnak minösül. (A megfelelö aláhúzandó)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó sza-vezet külfoldi személy,
illetve az üzletvezetés helye alapján külfoldi illetékességü (a továbbiakban
együtt: külfoldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel
Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerillésére,
nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az
alábbiak szerint:

Gazdálkodó

Adóév szervezet neve,
székhelye

A külföldi társaság és adott államban lévő
kapcsolt vállalkozási által együttesen saját

eszkozzel és munlcaviszonyban foglalkoztatott
munkavállaiókkal végzett termelő, feldolgozó,

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői,
valamint kereskedelmi tevékenységébol
származó bevételének aránya az összes

bevételhezké est



11/4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetíenül vagy közvetetten több
mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szerv'ezet tekintetében a II/l., 11/2, és 11/3.
pont szerinti feltételek fennállnak.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenűl vagy közvetetten több
mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal biró jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkezö gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely)
(Ezen pontban a gazdálkodó szenvzet nem természetes szeméty tulajdonosairól kell
nyilatkozni. Minden olyan szen'ezet esetében, ainely akárcsak közvetve, de több, mint
25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bir, fuggetlenül attól, hogy a
tulajdonosi szerkezet melyíkfokán található, nyilalkozni kell.)
/. LAVADINA Zrt. 1201 Budapest, Attila utca 62.
2.

3.

N ilatkozat az általam ké viselt azdálkodó szervezetben közvetlenül va
közvetetten több mint 25 % - os tula'doimal befol ással va szavazati 'o al bíró
ooi személ . o i személ isé el nem rendelkező azdálkodó szervezet

átláthatósá áról

11/4. 1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenűl vagy közvetetten
több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal biró jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkezö gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai
(több érintett gazdálkodó szen'ezet csetében szervezetenként szükséges kitölteni):

N ilatkozat tén le es tula'donosokról:

Név

LAVADINA
Zrt.

Lakcim

1067
Budapest,
Teréz krt,

11. 2em.
1/A.

Adószám/
adáazonositó

'el

8416802610

Tulajdoni
hányad

100%

Befolyás és
szavazatijog

mértéke

100 %

11/4. 2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten
több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal biró jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek adóilletékessége ftöbb
éí-inletl gazdálkodó szei-vezet esetében szen'ezetenként szűkséges az adóilletöséget
meg/elölni}:

az Európai Unió valamely tagállama;
Magyarországo



o egyéb: ............................... vagy

az Európai Gazdasági Térségről széló megállapodásban részes állam:
-, "tgy

a Gazdasági Egyutfműködési és Fejiesztési Szen'ezet tagállama:
;vagy

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettos adóztatás elkerüléséről
szóló egyezménye van: .......................

(A megfeleln aláhvzandó. iüeh'e amennyiben nem Magyarors^ág, kérjűk ai országot
megnevezni)

11/4. 3. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten
több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szen'ezetek ellenorzoft külfoldi
társasági minosítése ftöbb éríntett gazdálkodó szen'ezet esetében ssen'ezetenként
szükséges megjelölni):

Ma 'arorszá"i székhell el rendelkezik. i nem ellenőrzött külfoldi társasá .

vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelö aláhúzandó. Amennyiben
a nyilatkozattevö által képviselt szen'ezetben kösvetleniil vagy közvetetten több mint 25
% - os tulajdonnal, befolyással vag)i szavazati joggal bíró jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervesei nem magyarorssági székhelyű,
úgy felmerűl annak kérdése. hogy ellenörzött hilföldi társaságnak minösül-e, ezért
szűkséges az ellenőrzöll kiilföldi lársaságnak minositéssel kapcsolalos kövelkezo rész
kitöltése.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten
több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkezö gazdálkodó szervezet a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. torvény 4. § 11. pontjában
meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem mínősül a társasá i és az osztalékadóról szóló törvén

me határozott ellenorzött külföldi társasá nak
szennti

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külfoldi társaságnak minösül. (A megfelelő aláhúzandó.)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
külfoldi személy, illetve az űzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a
továbbiakban együtt: külfoldi társaság), de székhelye, illetösége az Európai



Uniő tagállamában. az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel
Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettös adóztatás elkerülésére.
nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, - az
alábbiak szerint:

Adóév

Az általam képviselt
gazdálkodó szervezetben

közvetlenül vagy
közvetetten több mint
25%-os tulajdormal,

befolyással vagy szavazati
joggal birójogi személy,
jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó

szervezet

A kűlfoldi társasag és adott államban lévő

kapcsolt vállalkozási által egyűttesen saját
eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
munlcavállalókkal végzett termelö, feldolgozó,

mezögazdasági, szolgáltató, befektetői,
valamint kereskedelmi tevékenységéböl
számiazó bevételének aránya az összes

bevételhez képest

III.

CIVIL SZERVEZETEK VÍZITÁRSULATOK

Az általam képviselt szervezet (a megfelelő aláhiízandó)

civil szervezet vagy
vizitársulat

átíátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. 1 bekezdés 1. ont c al ont szerint
az általam képviselt szervezet

III/l. vezető tisztségviselői megismerhetok.

az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:

Vezetö tisztsé viselő

Módis Viktor

Adószám/adóazonositó
8414832849

III/2. az általam képviselt szerv'ezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel,

Az általam képviselt szervezet, valamint a ca) pont szerinti vezető tisztségviselői az
alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel:

Vezető

tisztsé viselő Szei-vezet neve Adószám Részesedés mértéke



Ezek a szervezet ek átlátható ak azaz:

III./2. 1. tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a teiTorizmus finanszirozása
megelözéséröl és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges
tulajdonosuk megismerhetö, amelyröl az alábbiak szerint nyilatkozom (több érintett
gcEdálkodó s^en'ezeí esetéhen s:en'e:etenként szükséges kitölteni):

N ilatkozat tén Ie°es tula'donosokról:

Név

Kruppa
Renáta

Lakcim

1067
Budapest,
Teréz krt.

11. 2em.
1/A.

Adószám/

adóazonositó
el

8416802610

Tulajdoni
hányad

100%

Befolyás és
szavazati jog

mértéke

100%

III/2.2. Ezen szervezet(ek) adóilletékessége ^tó'éfe érintett gazdálkodó szen'ezet
eseíéhen szervezeíenkéní szükséges az aöóHÍetőséget meg/e/ölfíi):

az Európai Unió valamely tagállama:
o Maevarország

o egyéb: ............................... vagy

az Európai Gazdasági Térségröl szóló megállapodásban részes állam:
., vagy

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama:
., vagy

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettos adőztatás elkerüléséről
szóló egyezménye van: .......................

(a megfelelőt kérjük aláhúzni, illetve amennyiben nem Magyarország,
kérjük az országot megnevezm)

III/2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külfoldi társasági minösítése (több érinteít
gazdálkodó szen'ezet esetében szen'ezetenként szükséges megjelölni):

Ma arorszá i székhell 'el rendelkezik. i nem ellenorzött külföldi
tarsasáe.

vagy



Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (.4 megfe!elő
aláín^andó. Amennyfben a szen'ezef nem magyarors^ági s-. ékhelyű, ú^y
felmeriil annak kérdése, hogy ellenörzölf kiílfőldi társaságnak minősül-
e. ezért szűkséges a: ellenőrzött külföldi társaságnak minősíléssel
kapcsola<os következö rés: kitöllése.)

Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe
vételével

nem minősül a társasá"i és az osztalékadóról szóló törvén szerinti
meehatározott ellenörzött külfoldi társasáenak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint
meghatározott ellenörzött kűlfoldi társaságnak minősül. (A megfelelő
aláhúzandó.)

Amennyiben ezen szervezet külfoldi személy, illetve az üzletvezetés
helye alapján külfoldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külfoldi
társaság), de székhelye, illetösége az Európai Unió tagállamában, az
OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel
Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás
elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét
tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév

A külföldi társaság és adott államban lévő
kapcsolt vállalkozási által együttesen saját

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
A szervezet muakavállalókkal végzett termelő, feldolgozó,

megnevezése mezögazdasági, szolgáltató, befektetői,
valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes

bevételhezké est

III/2.4. Ezen szervezetben (azaz azon szen'ezetben, amelyben az általam képviselt
szen'ezelnek, valamint annak vezető tisztség\'iselöinek 25 % - ot meghcdadó
részesedéssel rendelkeznek) közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átlátható, azaz:

Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal



rendelkeznek olyan gazdálkodó szen'ezetben, amelyben a civil szerv'ezet. vizitársulat
vagy ezekre vezető tisztségviselöi 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek:

Részesedés TénylegesGazdálkodó Adószá '"7^I^"o7 A^A:ii"ró"". Tényleges ^^-
szerveztíneve '~m~~ mértéke % Adómetősége tulajdono^(ok) tulaJ_donoso

-ban k adószáma

Adóév
Oazdálkodó szervezet

neve, székhelye

A külfoldi társaság és adott államban lévő
kapcsolt vállalkozási által együttesen saját

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó,

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységéből származó

bevételének arán a az összes bevételhez ké est

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

az Europai Unió valamely tagállama:
o Magyarország
o egyéb; ............................... vagy

az Európai Gazdasági Térségről szólo megállapodásbau részes állam:
;vagy

a Gazdasági Együttmükodési és Fejlesztési Szervezet tagállama: .............. vagy

olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adoztatás
elkerüléséről szőló egyezméaye van:

(A megfelelő aláhúzandó, illeh'e amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot
megnevezni.}

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapitd (létesitő) okirata, illetve küliin
jogszabály szermti nyüvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a
szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Felelosségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat
megismertem, amelyek alapján társaságom átlátfaató szervezefaek minosül.

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

a nemzeti vagyon hasznosftására vonatkozó szerzodést a Multiszint Kft.
kártalam'tás nélkűl és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon
hasznosításában részt vevö bármely - a hasznositóval közveüen vagy közvetett módon



jogviszonyban álló harmadik fé) - szervezet a nemzeti vagyon hasznositására
vonatkozó szerzödés megkötését követően beállott köriilmén)- folytán már nem
minösül átlátható szen'ezetnek (N\tv. ll. § (12) bek. );
központi költségvetési kiadási elöirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezö szervezettel nem köthetö én'ényesen visszterhes
szerzodés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesithetö kifizetés, amely
szen'ezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Multiszint Kft. feltétel ellenőrzése

céljából, a szerződésbol eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak
szerint ajogi személyjogi személyiséggel nem rendelkezo szervezet átlátíiatóságával
összefüggo, az Aht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az
Aht. 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi
személyiséggel nem rendelkezö szervezet et kell érteni (Aht. 41. § (6) bek. );
a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a
Multiszint Kft. felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a
szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen
változás áll be, aklcor a módosult adatokkal kiállitott átláthatósági nyilatkozatot a változás
bekövetkeztétöl számitott S napon belül megküldöm Multiszint Kft. részére, vagy
amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt
haladéktalanul bejelentem.

Kelt. 2022. 03. 21.
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