PÁLYÁZATI ADATLAP
A Pályázó főbb adatai:
Pályázó pontos neve:
Pályázó személyi adatai (születési ideje,
születési hely, anyja neve, személyiig.
száma),
Pályázó székhelye/lakcím:
Pályázó levelezési címe:
Pályázó telefonszáma(i):
Pályázó e-mail címe:
Pályázó adószáma:
Állampolgárság:

Regisztrációs szám:
(földműves esetén)
A vállalkozás képviselőjének /
meghatalmazottjának neve, telefonja:
A vállalkozás cégjegyzékszáma / egyéni
vállalkozó vállalkozói igazolvány és
nyilvántartási száma:
Pályázott ingatlan adatai:
Helyrajzi száma, ingatlan jellege:
A meghirdetett ingatlan címe:
Igényelt ingatlan területe (m2):
Terület korábbi használója:
(ha ez ismert a pályázó előtt)
A korábbi használó szerződésének lejárata:
A pályázattal érintett föld igénybevételi célja:
(haszonbérlet, rekreációs vagy egyéb)
Bérlet időtartama:
határozatlan
határozott ..….. év / hó
Közművesítettség:
Felépítmény jellege, állapota:

Egyéb megjegyzés:

Miskolc, …………..év………………..hó……nap
………………………..…………………….
aláírás

NYILATKOZAT
Alulírott, …………………………………………………. pályázó a jelen okirat aláírásával
kijelentem, hogy ismerem és elfogadom a kiajánlott földterületek 14/2017. (VI.11.) számú
önkormányzati rendelet szerinti díjtételeit, ennek ismeretében nyújtom be pályázatomat.
Ennek megfelelően a rendelet szerinti díjra teszem meg ajánlatomat az adatlapon megjelölt
föld tekintetében.
Megismertem és ennek alapján elfogadom a pályázati kiírás valamennyi feltételét, ezek
között az esetleges licitálásra vonatkozó szabályokat és ennek jogkövetkezményeit.
Tudomásul veszem, hogy a benyújtott pályázat alapján ajánlati kötöttség terhel, mely
alapján nyertességem esetén kötelezettséget vállalok a pályázatomban megjelölt típusú
szerződés kiírásban meghatározott feltételekkel és határidőn belül való megkötésére.
Amennyiben a szerződést felhívásra nem kötöm meg, tudomásul veszem, hogy a kiíró
jogosult a szerződést a pályázattal érintett földre a soron következő ajánlattevővel megkötni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a pályázaton való nyertességem
esetén a használatomba kerülő föld használatát másnak nem engedem át, (kivéve ha e
körben a 2013. évi CXXII. törvény vagy a fenti önkormányzati rendelet illetve más
jogszabály eltérően nem rendelkezik), azt magam használom, eleget teszek
földhasznosítási kötelezettségemnek, a földön életvitelszerűen nem tartózkodom, és
engedély, illetve tulajdonosi hozzájárulás nélkül nem építek a használatomba kerülő
földön semmilyen felépítményt.
Kijelentem továbbá, hogy a pályázattal érintett földön a pályázat beadásának
időpontjában sem tartózkodom életvitelszerűen. Amennyiben ezen nyilatkozatom nem
felel meg a valóságnak, tudomásul veszem, hogy a kiíró a pályázatomat érvénytelennek
nyilváníthatja, illetve – amennyiben ez később jut a kiíró tudomására – a kiíró a velem való
szerződéskötést megtagadhatja.
Vállalom továbbá a szerződés megkötésével egyidejűleg a földre vonatkozó bruttó
hasznosítási díj fél évre eső összegének megfelelő mértékű óvadék megfizetését.
Miskolc, ……………………..év …………..hónap …………….nap.
………………………..………………………
aláírás
Előttünk, mint tanúk előtt:

…………………………………
aláírás

……………………………………….
aláírás

………………………………..
név

……………………………………….
név

………………………………..
lakcím

……………………………………….
lakcím

Becsatolt iratok



Cégkivonat (nem magánszemély esetén)



Aláírási címpéldány/aláírás minta (nem magánszemély esetén)



Átláthatósági nyilatkozat (nem magánszemély esetén)



Vállalkozói igazolvány másolata (nem magánszemély esetén)



Személyi igazolvány másolata (magánszemély esetén)



Lakcímkártya másolata (magánszemély esetén)



Adóazonosító, ill. adókártya másolata



Földművesként való nyilvántartásba vételi igazolás (földműves esetén)







Egyéni vállalkozó esetén „0”-s NAV igazolás
Beépítetlen területre pályázó jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet képviselője képviseleti jogának igazolására cégkivonat,
vagy cégmásolat vagy bírósági nyilvántartási adatokról szóló kivonat 30 napnál
nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya, vagy
30 napnál nem régebbi közjegyzői tanúsítvány a cégbíróság vagy a
törvényszék által vezetett közhiteles nyilvántartás tartalmáról, és cég
esetében közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy a
cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban készített és a közreműködő
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta
Beépítetlen területre pályázónál társasági adókötelesség esetén „nullás”-s
NAV igazolás
Beépítetlen területre pályázó egyéb jogi személy esetén a nyilvántartó szerv
által kiállított, a jogi személyiség és a képviselő személyének igazolására
alkalmas okirat, belső egyházi jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi
egyházfőhatósági igazolás.

