
 

  folytatás a túloldalon   
  
 

PÁLYÁZATI LAP 
 
A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. kezelésében lévő lent megjelölt helyiség 
bérbevétele céljából az alábbiakban részletezett ajánlatot teszem: 

 

A pályázandó helyiség címe:  ...........................................................................................................  

Pályázó adatai (Kérjük OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT BETŰVEL kitölteni az Önre 
vonatkozó részeket!) 

1. Jogi személy esetén: 

Cégneve:  ................................................................................................................................  

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

Cégjegyzékszáma:……………………………….……………………...…………………………….. 

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

Képviseletre jogosult személy neve:…………………………………………………………………… 

Képviseletre jogosult személy édesanyjának neve:……………………………………………………. 

Képviseletre jogosult személy lakcíme:………………………...……………………………………… 

Képviseletre jogosult személy szem. ig. száma:…………………..………………………………….. 

Képviseletre jogosult személy lakcímkártya száma:………….………………………………………. 

Képviseletre jogosult személy telefonszáma:.………………………………………………………… 

Képviseletre jogosult személy e-mail elérhetőség:…………………………………………………… 

 

2. Egyéni vállalkozó esetén: 

Név:  ................................................................................................................................  

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

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

Születési név:…………………………………………………………………………………………... 

Születési hely és idő:………………………………………………………………………………….. 

Édesanyja neve:………………………………....................................................................................... 

Állandó bejelentett lakhely: …………………………………………..……………………………… 



 

Szem. ig. száma:………………………...……………………………………………………………. 

Lakcímkártya száma:…………………………………………………………………………………. 

Telefonszáma:.………………………………………………………………………………………… 

E-mail elérhetőség:……………………………………………………………………………………. 

 

3. Természetes személy esetén: 

Név:  ................................................................................................................................  

Születési név:…………………………………………………………………………………………... 

Születési hely és idő:………………………………………………………………………………….. 

Anyja neve:………………………………............................................................................................. 

Szem. ig. száma:………………………...……………………………………………………………. 

Lakcímkártya száma:…………………………………………………………………………………. 

Adóazonosító jele:……….…………………………………………………………………………. 

Állandó bejelentett lakhely: …………………………………………..……………………………… 

Telefonszáma:.………………………………………………………………………………………… 

E-mail elérhetőség:……………………………………………………………………………………. 

 

Bérleti díj ajánlat:  ………………..…………Ft./m2/hó+ ÁFA 

 

A bérlet időtartamának megjelölése (maximum 5 év):  …………………………………………… 

 

Helyiségben végzendő tevékenység/ek megjelölése: ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

A pályázó külön megjegyzése:  .........................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………… 



Sikertelen pályázat esetén a pályázati biztosíték visszautalása folyószámlára történik, melyhez 
kérjük megadni a számlavezető pénzintézet nevét, a számlatulajdonos nevét és a 
számlaszámot. 
________________________________________________________________________________ 
 

Nyilatkozom, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. 
pontjában meghatározott átlátható szervezetnek minősül a vállalkozásom, valamint nincs 
köztartozásom, és a megelőző 5 évben az önkormányzattal, illetve a kezelővel szemben tartozásom 
nem volt, továbbá nem indult ellenem felszámolási eljárás, nem állok végelszámolás, vagy 
csődeljárás hatálya alatt. 

Nyilatkozom, hogy megismertem a pályázat kiírás feltételeit, a versenytárgyalási eljárás menetét, a 
hatályos 14/2011 (III.31.) önkormányzati rendeletet, továbbá a felmerült kérdéseimre megkaptam a 
válaszokat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. munkatársától. 
 

Nyilatkozom arról, hogy a személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges 
mértékben hozzájárulok, valamint ahhoz, hogy ezen személyes adatokat Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata és Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.  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. 

 

Budapest, 2021. ……………. 

 

  ...............................................................  
pályázó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


