NYILATKOZAT
AZ AJÁNLATTEVŐ RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS
FELTÉTELEINEK FENNÁLLÁSÁRÓL
Alulírott
Név/Cégnév: …………………………………………………………………
Cím/Székhely: ……………………………………………………………….
Szem.ig.szám/Cg., nyilvántartási szám: ……………………………………..
Tel.: …………………………………………………………………………..
Fax: …………………………………………………………………………..
E-mail: ……………………………………………………………………….
Szár Községi Önkormányzat tulajdonát képező Szár, ……….. hrsz-ú ingatlan (Vagyontárgy)
megvásárlására meghirdetett licittárgyalásra ajánlattevőként a részemre történő értékesítés
feltételeinek fennállásáról az alábbi nyilatkozatot teszem.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 13. § (1)-(2) bekezdései
szerint:
„13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon
tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár
feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak
versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és
ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható
szervezet részére lehet.”
„3. § (1) E törvény alkalmazásában
1. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben
az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel
rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami
vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van;”
Kijelentem, hogy az általam képviselt ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek
minősül, amely részére a nemzeti vagyonnak minősülő, az ajánlattételi hirdetményben
megjelölt Ingatlan(ok) tulajdonjoga az Nvt. 13. § (2) bekezdése értelmében átruházható.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben ezen nyilatkozatom nem felel meg a valóságnak akkor
az esetlegesen megkötésre kerülő adás-vételi szerződés semmis.
(Az ajánlattevőre irányadó pont X-szel jelölendő!)
Az Nvtv. 3. § (1) bek. 1. pontja alapján az általam képviselt ajánlattevő szervezet
átlátható szervezetnek minősül, valamint nyilatkozom, hogy
(i)
(ii)
(iii)

nincs az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott
köztartozásom(unk),
nincs az érintett helyi önkormányzat jegyzője által nyilvántartott
köztartozás(om)unk,
köztartozásmentes adózónak minősülők. (E nyilatkozat akkor szükséges, ha a
köztartozás mentességet nem az (i)-(ii) pontok szerint igazolja).

Természetes személy ajánlattevő vagyok, továbbá nincs az Önkormányzattal
szemben lejárt tartozásom.

S z á r, 2016. ……………………

…………………………………………..
cégszerű aláírás

Előttünk mint tanúk előtt:
Név:
Lakcím:
Sz.ig.sz.:

Név:
Lakcím:
Sz.ig.sz.:

Aláírás: ………………………………

Aláírás: …………………………………..

