
 

Ajánlattételi lap 

2885 Bakonybánk, Kossuth Lajos utca 68. belterületi 234/8 

helyrajzi számú lakóház, udvar és gazdasági épület  

(Kotek ház) vételi ajánlat 
 

Ajánlattevő: 

 

Természetes személy esetén 

Név: 

Szül. hely, idő: 

Anyja neve: 

Lakcím:  

adóazonosító jel:  

személyi azonosítójel: 

telefon:  

e-mail cím:  

 

 

Egyéni vállalkozó esetén 

Név: 

Szül. hely, idő: 

Anyja neve: 

nyilvántartási szám: 

székhely:  

adószám:  

telefon:  

e-mail cím:  

 

 

Szervezet esetén  

Székhely:   

Cégjegyzékszám:   

Adószám:   

Képviseli:   

telefon:  

e-mail cím:  

 

 

o Alulírott nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás feltételeit megismertem, azokat 

magamra nézve kötelezően elfogadom. 

 

o Alulírott nyilatkozom, hogy az önkormányzattal szemben adó-, vagy egyéb tartozásom 

nincs. 

 

o Alulírott nyilatkozom, hogy az önkormányzattal nem állok gazdasági-, munkavégzésre 

irányuló vagy egyéb érdekeltségi viszonyban, a döntéshozókkal szemben nem áll fenn 

összeférhetetlenségem, nem állok a döntéshozókkal hozzátartozói kapcsolatban.  



o Alulírott nyilatkozom, hogy a vételár fedezetével rendelkezem, illetve az ajánlati 

kötöttség időtartamában megkötött adásvételi szerződésben foglaltak szerinti 

teljesítőképességgel bírok.  

 

…………………………………. 

nyilatkozattevő aláírása 

 

Kizárólag szervezet esetén töltendő: 

o Alulírott nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. szerint átlátható szervezetnek minősül, és 

nem áll felszámolási, csőd- vagy végelszámolási eljárás alatt. 

 

 

…………………………………. 

nyilatkozattevő aláírása 

 

 

 

 

A 2885 Bakonybánk, Kossuth u. 68. sz. alatti belterületi 234/8 helyrajzi számú lakóház, 

udvar és gazdasági épületre vonatkozóan adott vételi ajánlatom: 

 

 

………………………………..forint 

 

Ajánlatom érvényességi ideje az eredményhirdetést követően:………………………..nap 

 

A vételár megfizetésére vonatkozó vállalásom (részlet, 

határidő):………………………………………………………………………………….. 

 

Részletes hasznosítási terv a lakóépületre vonatkozóan (melyben az ajánlattevő leírja, 

hogy milyen céllal kívánja az épületet hasznosítani): 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 
Érvényesség feltétele: a vevő nyilatkozata, miszerint a házat lakáscéllal kívánja használni! 

 

Az ajánlattevők értesítésére megadott e-mail címem:……………………………..  

 

Több ajánlat benyújtása esetén az együttes licittárgyalást vállalom: 1 

 

        igen   nem 

 

1 megfelelő rész aláhúzandó 



 

Kérem, pályázatom alábbi részeit zártan kezeljék2:   igen   nem 

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

 

Nyilatkozom arról, hogy a személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbírálásához 

szükséges mértékben hozzájárulok, valamint ahhoz, hogy ezen személyes adatokat 

Bakonybánk Község Önkormányzata, mint Adatkezelő a pályázati nyilvántartással 

kapcsolatosan kezelje. Tudomásom van arról, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési 

tájékoztató megismerhetőségét a honlapján biztosítja.  

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek, továbbá tudomásul veszem, hogy a versenytárgyalási eljárásból 

kizárhatnak, ha az ajánlattal összefüggésben szándékosan valótlan nyilatkozatokat 

teszek, vagy valótlan adatokat közlök. 

 

Tudomásul veszem, hogy érvénytelen az az ajánlat, melyet határidőn túl, vagy nem ezen 

ajánlattételi lap tartalmának megfelelően nyújtottak be, továbbá érvénytelen az az ajánlat, 

melyben az ajánlattevő nem lakáscéllal kívánja a tárgybani ingatlant hasznosítani. 

 

 

Ajánlat kelt: …………………………………………………… 

 

 

………………………… 

Ajánlattevő aláírása 

 
A pályázati anyaghoz mellékelni kell másolatban: 

Jogi személy pályázó esetén: cégkivonat, aláírási címpéldány 

Egyéni vállalkozó pályázó esetén: egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételi igazolás, személyi 

igazolvány 

Természetes személy pályázó esetén: személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya,  

továbbá minden olyan irat, amit a pályázó szükségesnek tart 

 

2 megfelelő rész aláhúzandó 


