
1. sz. melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott  ………………………………..............…….  (születési  hely,  idő:
…………………………………………………………………..,  anyja  neve:
……………………………………………………………………………………..,  lakcíme:
…………………………………………………………………..) az alábbi nyilatkozatot teszem:

1)  Nyilatkozom,  hogy  a  Szeged  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  hivatalos honlapján
(www.szegedvaros.hu),  az  Adatvédelem  aloldalon  közzétett,  a  „Közgyűlési/bizottsági
előterjesztések  keretében  történő,  az  önkormányzati  tulajdonú  gazdasági  társaságok
vezető tisztségviselőinek megválasztására, visszahívására vonatkozó tulajdonosi döntések
előkészítésével,  végrehajtásával  kapcsolatos  adatkezelési  tájékoztató”  elnevezésű
dokumentumot elolvastam, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

2)  Nyilatkozom,  hogy  a  fenti  adatkezelési  tájékoztatóban  szereplő  feltételek  alapján
személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.

 
Szeged, 2021. ...........................

..................................................
a nyilatkozatot tevő aláírása

http://www.szegedvaros.hu/


2. sz. melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott  ………………………………..............…….  (születési  hely,  idő:
…………………………………………………………………..,  anyja  neve:
……………………………………………………………………………………..,  lakcíme:
…………………………………………………………………..) hozzájárulok ahhoz, hogy a benyújtott pályázati
anyagomat a pályázatot véleményező Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási  Bizottsága,  valamint  a  döntést  hozó  Szeged  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése nyilvános ülés keretében tárgyalja.

Tudomásul veszem, hogy a nyilvános ülésekre előterjesztett anyagok, valamint az ülésekről
készült  jegyzőkönyvek  Szeged  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata hivatalos  honlapján
(www.szegedvaros.hu)  –  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.
törvény vonatkozó rendelkezései alapján - közzétételre kerülnek.

Szeged, 2021. ........................……..

..................................................
a nyilatkozatot tevő aláírása

Tájékoztatás:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdésének b) pontja alapján a
képviselő-testület vagy bizottság zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás
adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.

http://www.szegedvaros.hu/


3. sz. melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott  ………………………………..............…….  (születési  hely,  idő:
…………………………………………………………………..,  anyja  neve:
……………………………………………………………………………………..,  lakcíme:
…………………………………………………………………..) kijelentem, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 3:22.§-a szerinti vezető tisztségviselővel szembeni
követelménynek megfelelek és velem szemben az alábbi kizáró okok nem állnak fenn:

-  Vezető  tisztségviselő  az  a  nagykorú  személy  lehet,  akinek  cselekvőképességét  a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés  büntetésre ítéltek,  amíg  a  büntetett  előélethez  fűződő  hátrányos
következmények alól nem mentesült.
- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet.
-  Az  eltiltást  kimondó  határozatban  megszabott  időtartamig  nem  lehet  vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Kijelentem, hogy velem szemben a Ptk. 3:115.§-a szerinti, alábbi összeférhetetlenségi okok
nem állnak fenn:

- A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével
– nem  szerezhet  társasági  részesedést,  és  nem  lehet  vezető  tisztségviselő  olyan
gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet
folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő
új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt
napon  belül  köteles  e  tényről  értesíteni  azokat  a  társaságokat,  ahol  már  vezető
tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag,
-  A vezető  tisztségviselő  és  hozzátartozója  – a  mindennapi  élet  szokásos  ügyletei
kivételével  – nem  köthet  saját  nevében  vagy  saját  javára  a  gazdasági  társaság
főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

Szeged, 2021. ........................……..

..................................................
      a nyilatkozatot tevő aláírása

Munkaviszony  létesítése  esetén kijelentem  továbbá,  hogy  velem  szemben  a  Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény 211.§-a szerinti, alábbi összeférhetetlenségi okok
nem állnak fenn:

- A vezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet.
- A vezető
a)  nem  szerezhet  részesedést  -  a  nyilvánosan  működő  részvénytársaságban  való
részvényszerzés  kivételével  -  a  munkáltatóéval  azonos  vagy  ahhoz  hasonló
tevékenységet is végző, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló
más gazdálkodó szervezetben,



b) nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó
ügyletet, továbbá
c) köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz
hasonló  tevékenységet  is  folytató  vagy  a  munkáltatóval  rendszeres  gazdasági
kapcsolatban  álló  gazdasági  társaságnak,  vagy  vezetőként  munkavégzésre  irányuló
jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál.

Szeged, 2021. ........................……..

..................................................
a nyilatkozatot tevő aláírása

Alulírott  ezúton nyilatkozom, hogy  velem szemben az  alábbi  összeférhetetlenségi  ok  áll
fenn,  melynek  megszüntetéséről  –  sikeres  pályázat  esetén,  a  munkáltató  döntésének
függvényében – haladéktalanul gondoskodom:

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

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

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

Szeged, 2021. ........................……..

..................................................
                  a nyilatkozatot tevő aláírása



4. sz. melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott  ………………………………..............…….  (születési  hely,  idő:
…………………………………………………………………..,  anyja  neve:
……………………………………………………………………………………..,  lakcíme:
…………………………………………………………………..) nyilatkozom,  hogy  sikeres  pályázat  esetén  az
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségemnek eleget teszek.

Szeged, 2021. ........................……..

   ..................................................
a nyilatkozatot tevő aláírása



5. sz. melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott  ………………………………..............…….  (születési  hely,  idő:
…………………………………………………………………..,  anyja  neve:
……………………………………………………………………………………..,  lakcíme:
…………………………………………………………………..) nyilatkozom,  hogy  sikeres  pályázat  esetén  a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény 2.§ (1) bekezdése szerinti adataim közzétételéhez hozzájárulok.

Szeged, 2021. ........................……..

..................................................
a nyilatkozatot tevő aláírása

Tájékoztatás:
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) bekezdése
alapján:
„A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel  időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi  a vezető
tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
208.§-a  szerint  vezető  állású  munkavállalók,  valamint  az  önállóan  cégjegyzésre  vagy  a  bankszámla  feletti
rendelkezésre jogosult munkavállalók

a) nevét,
b) tisztségét vagy munkakörét,
c) munkaviszonyban álló személy esetében

ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat,
ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó
időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra
irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,

d) megbízási jogviszony esetén
da) a megbízási díjat,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.”


