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Pályázati adatlap 

átlátható szervezet - pályázó esetén 
 

„AJÁNLAT Zákányszék, belterület 254 hrsz.-ú belterületi ingatlanra” 

a Zákányszék, belterület 254 hrsz.-ú (Zákányszék, József Attila u. 8. szám alatti) 

(1658 m
2
, kivett lakóház, udvar) ingatlan megvásárlása céljából 

 

Zákányszék Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete részére 

6787 Zákányszék, Lengyel tér 7. 

 

A pályázó adatai:  

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az adott ingatlan tekintetében több 

személy/szervezet kíván tulajdonjogot szerezni, ezáltal közös tulajdont keletkeztetni, a jelen 

formanyomtatványt annyi példányban kell az ajánlathoz mellékelni, ahány személy/szervezet 

az ingatlan tekintetében tulajdonjogot kíván szerezni.  

 

Szervezet neve: …………………………………………………………………… 

Székhely: ………… ………………………………………………………………. 

Cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: …………………………………………….. 

Adószám: …………………………………………………………….……………… 

Statisztikai számjel:  ……………………………………………....………………… 

A képviseletre jogosult személy neve:……………………………..………………… 

Levelezési cím: ………………………………..……………………………..……… 

Telefon és/vagy e-mail: ……………………………………………………..………. 

Bankszámlaszám (befizetett óvadék visszafizetése esetére) : 

 

……………………………………….………..………………………………… 

Az óvadék befizetését igazoló dokumentum másolatát mellékelni szükséges. 
 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy eredménytelen pályázat esetén a pályázati biztosíték (bánatpénz) 

visszautalása az adatoknál megadott bankszámlaszámra teljesítjük. Amennyiben a pályázati ajánlatot 

benyújtó adatok nem megfelelően, vagy hiányosan kerülnek kitöltésre, úgy az abból eredő esetleges 

károk az ajánlattevőt terhelik. 

 

Megszerezni kívánt tulajdoni hányad: ………………………………………………….. 

 

Megajánlott vételár az ingatlan 1/1-ed arányú tulajdoni hányadára: 

 

………..………………………………… Ft, 

 

azaz ………………………………….…………………………………………… forint 
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Fizetési konstrukció:  

(A megfelelő választ kérjük, hogy aláhúzással jelölje!) 

 

a/ Banki kölcsön igénybevétele nélkül, az ingatlan adásvételi szerződés hatályba lépését 

követő 15 napon belül 

 

b/ Banki kölcsön igénybevételével, az ingatlan adásvételi szerződés hatályba lépését 

követő 60 napon belül. 

 

 

Kíván-e az ingatlanon vagyoni értékű jogot alapítani (pl. haszonélvezet)? 

(A megfelelő választ kérjük, hogy aláhúzással jelölje!) 

 

a/ igen - típusa: …………………………. / jogosultja: ………………………….  

b/ nem 

 

 

Hasznosításra vonatkozó elképzelés: 

 

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

 

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

 

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

 

 

Előnyt jelentő körülmények leírása: 

 

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

 

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

 

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

 

 

A pályázó a jelen ajánlat aláírásával a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja, 

valamint tudomásul veszi, hogy a pályázat benyújtását követően 90 napig a benyújtott 

ajánlatához kötve van (ajánlati kötöttség időtartama). 

 

 

Hozzájárulok, hogy a pályázatban feltüntetett adatokat a Polgármesteri Hivatal, a Képviselő-

testület és annak szervei a pályázat elbírálásához szükséges mértékben és ideig kezeljék, 

valamint a pályázatban közölt adatok valóságát a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásaiban 

ellenőrizzék. 

 

 

 

Zákányszék, 20…………………………… 

……………………………….. 

Pályázó aláírása 
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Kötelező mellékletek 

 

Egyéni vállalkozó esetén: 

- vállalkozói igazolvány hitelesített másolata 

 

Átlátható szervezet / Nonprofit szervezet esetén: 

- 30 napnál nem régebbi hitelesített / eredeti cégkivonat és 

- 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldány / aláírás-minta és 

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdése szerinti cégszerűen 

aláírt nyilatkozat az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való 

megfelelésről 

 

Alapítvány / Egyesület (és különös formái: párt, szövetség, vallási tevékenységet végző 

szervezet) esetén: 

- hatályos alapító okirat / alapszabály és 

- bírósági nyilvántartásba vételt igazoló kivonat és 

- 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldány / aláírás-minta és 

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdése szerinti cégszerűen 

aláírt nyilatkozat az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való 

megfelelésről 

 

 

Minden szervezet esetén: 

Óvadék befizetését igazoló dokumentum másolata. 


