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PÁLYÁZATI ADATLAP 

nem lakás céljára szolgáló helyiségekre 

A pályázati ajánlatot benyújtó adatai: 

Természetes személy esetén: Átlátható szervezet esetén: 

Név: Szervezet neve: 

Születési hely és idő: Székhely: 
 

Anyja neve: Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 
 

Személyi igazolvány szám: Adószám: 

Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: 

Lakcím: A képviseletre jogosult személy neve: 
 

Levelezési cím: Levelezési cím: 
 

Telefonszám: Telefonszám: 

E-mail cím: E-mail cím: 

Pályázati Adatlaphoz Csatolandó okiratok: 

Egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány másolata 

Átlátható szervezet esetén: 

- cégkivonat és aláírási címpéldány másolata, 

- egyesület, alapítvány esetén bírósági bejegyzésről szóló végzés másolata 

 

A megpályázott nem lakás céljára szolgáló helyiség címe: 
 
 

A megajánlott bérleti díj: ……………………..………. Ft. azaz ………………………………………….…………….. Ft. 
(Amennyiben a bérleti díj ÁFA összeget tartalmaz akkor kérjük feltűntetni és bruttó összeget is 
szerepeltetni.) 

A helyiségben folytatni kívánt tevékenység ismertetése:_________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

A Pályázó jelen Pályázati Adatlap cégszerű aláírásával nyilatkozik arról, hogy a pályázati felhívásban 

foglalt feltételeket elfogadja, a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követő 60 napos 

ajánlattételi kötöttséget vállalja. 

A Pályázó jelen Pályázati Adatlap cégszerű aláírásával nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősül, amely minőségét a szerződés teljes 

időtartama alatt köteles fenntartani.  

A Pályázó jelen Pályázati Adatlap cégszerű aláírásával nyilatkozik arról, hogy vele szemben az állami 

vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okon nem állnak fenn és 

a szerződés megkötéséhez a jogszabályi feltételeknek megfelel.  
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A Pályázó jelen Pályázati Adatlap cégszerű aláírásával nyilatkozik arról, hogy köztartozása nincs, ellene 

csőd – vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

A Pályázó jelen Pályázati Adatlap cégszerű aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Bérleményt 

megtekintette, az állapotát és az arra vonatkozó műszaki tájékoztatást megismerte, ajánlatát ezek 

figyelembe vételével teszi meg. 

A Pályázó jelen pályázati ajánlat cégszerű aláírásával nyilatkozik arról, hogy tudomásul veszi, hogy a 

bérleti díjon felül a bérleményt érinti közüzemi költségeket a bérleti szerződésben foglaltak szerint 

meg kell fizetnie. 

A Pályázó jelen pályázati ajánlat cégszerű aláírásával nyilatkozik arról, hogy a személyes adatai 

kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul. 

 

Velence, 2022. ……………………………… 

 

        ……………………………………………………….. 

         Pályázó cégszerű aláírása 

 

 


