
15/2022. (V.31.) önkormányzati rendelet melléklete

PÁLYÁZATI ADATLAP
Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletére jelentkezéshez

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Deszk, 20….., …………………. hó ……….. nap
…………….…………………

a Pályázó aláírása
Csatolt mellékletek:
1.  a  tevékenység  végzésére  jogosító  okirat  (30  napnál  nem  régebbi  cégkivonat,  egyéni  vállalkozói
igazolvány, vagy a tevékenység jellegétől függő egyéb hatósági igazolás) másolat vagy ennek beszerzésére
vonatkozó nyilatkozat
2. 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldány
3. Nyilatkozat

PÁLYÁZÓ NEVE (természetes személy): ………………………………………………..

Születési hely, idő: ……………………………………. Anyja neve: ……………………………..

Munkahelye (név, cím): …………………………………………………………………………….

Foglalkozása: …………………………………………..………………………..

Címe: 
……………………………………………………………………………………………….________________
_______________________________________________________________

A PÁLYÁZÓ NEVE (jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodási szervezet):

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

Székhelye: ……………………………………. ……….Képviselője: ……………………………...

Adószáma: ……………………………………………...Tevékenységi köre:……………………...
Cégjegyzékszáma: ………………………………………
_______________________________________________________________________________

A MEGPÁLYÁZOTT HELYISÉG CÍME: ………………………………………………………

Elhelyezkedése (Kérjük, aláhúzással jelölje!): földszint emelettetőtér

Alapterülete: …………….. m2

A MEGPÁLYÁZOTT HELYISÉGRE VONATKOZÓ BÉRLETI DÍJ

Induló, piaci viszonyoknak megfelelően megállapított legkisebb összege:……………...Ft/hó
 A Pályázó által ajánlott bérleti díj összege: ………………..Ft/hó

A MEGPÁLYÁZOTT HELYISÉG
Profilkötöttségére vonatkozó feltétel fennáll-e? Igen / nem* 

A profilkötöttségére vonatkozó feltételnek a pályázó megfelel-e? Igen / nem* 

(*Kérjük, aláhúzással jelölni)



NYILATKOZAT
Önkormányzati helyiség bérletére jelentkezéshez

Pályázó adatai (természetes személy)

Név: ………………………………………….. Szül. név: ……………………………….…....

Születési hely, idő: …………………………... Anyja neve: ………………………………....

Személyi igazolvány száma: ……………….... Adóazonosító jele: ………………….…..….

Lakcíme: ……………………………………... Tart. hely: ………………………….……….

Lakcím ig. száma: …………………………….

Pályázó adatai (jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodási szervezet)

Név: ………………………………………….. Rövid név: …………………………….…....

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

Nyilvántartási szám: ……………….......Képviselője: ………………….…..….

Székhelye: ……………………………….………………………….……….

Alulírott, anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban közölt
adataim a valóságnak megfelelnek, és egyidejűleg nyilatkozom, hogy:

a) Az  adott  helyiség pályázati  kiírásának  időpontjában  Deszk  Község  Önkormányzata  felé
bérleti díj vagy bármely más jogcímen hátralékom, tartozásom nem áll fenn.

b) Kijelentem, hogy a szerződéskötéssel egyidejűleg vállalom, hogy ……………...Ft óvadékot
az Önkormányzat, mint bérbeadó részére megfizetem.

Kelt: …………………, 20.…..., …………….. hónap …………..nap

……….…………………………..

aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Név: …………………………………….. Lakcím: ………………………………………

2. Név: …………………………………...... Lakcím: ……………………………....………


