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40/2020. (VI.27.) önkormányzati rendelet alapján 

Pályázati adatlap egyéb bérleményekhez 

A pályázó adatai 

Személyes/céges adatok (csak a megfelelő részt töltse ki!) 

 Jogi személy 
esetén  

Egyéni vállalkozó  
esetén  

Magánszemély 
esetén 

Cégnév/Név:    

Születési név:    

Születési hely, idő:    

Anyja neve:    

Cím: 
   

Telephely/Tartózkodási 
hely: 

   

Cégjegyzékszám: 
   

Adószám/Adóazonosító 
jel: 

   

Nyilvántartási szám 
vagy őstermelői 
igazolványszám: 

   

Telefonszám:    

E-mail cím:    

Képviselő:     



Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 
Ingatlankezelő Részegység 

Ügyfélszolgálat: 6800, Hódmezővásárhely Kossuth tér 1. 
Tel.:+36 62/ 530-933 e-mail: ingatlankezeles@hvszzrt.hu 

 

Oldal 2 / 3 
 

 

 

Pályázott ingatlan/terület címe/helyrajzi száma: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

A pályázott ingatlanban/területen végezni kívánt tevékenység: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Megjegyzések 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Nyilatkozat 

Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az adatlapon megjelölt és beírt adatok a 
valóságnak megfelelnek. A jogszabályban leírtakat, illetve a pályázati feltételeket ismerjük és 
tudomásul vesszük, elfogadjuk. Továbbá nyilatkozunk, hogy a megpályázni kívánt típusú 
ingatlan nem áll tulajdonunkban. 
Tudomásul vesszük, hogy az adatlapban felvett adatainkban történt változásokat 15 napon 
belül jeleznünk kell.  
 

Adatkezeléshez kapcsolódó bérleti szándéknyilatkozat: 

Az adatkezelés célja:  
Az adatkezelés a bérbeadási céllal meghirdetett ingatlan bérletére irányuló, a bérleti szerződés 
megkötését megelőző pályázati szándék elbírálása érdekében, továbbá nyertes pályázat esetén 
a bérleti szerződés előkészítéséhez szükséges. 

Az adatkezelés jogalapja: 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, amely szerint az 
adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez szükséges. 
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Az adatok szolgáltatása szükséges a szándéknyilatkozat megtételéhez, elmaradása azzal a 
következménnyel jár, hogy szándék hiányában nem lesz lehetősége az érintettnek érvényesen 
pályáznia a konkrét ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszony létesítésére. Az ajánlat elfogadása 
esetén kitöltendő adatlapon megadott személyes adatok a szerződés előkészítéséhez 
szükségesek. 

Az adatkezelés időtartama: 
Az adatkezelés az érdeklődői szándék elfogadása esetén a bérleti szerződés megkötésének 
időpontjáig tart. Amennyiben az érdeklődői szándék ellenajánlat megtétele nélkül kerül 
elutasításra, úgy a kezelt adatok az elutasításról szóló értesítést követően megsemmisítésre 
kerülnek. Ellenajánlattal elutasított érdeklődői szándék esetén az eredeti 
szándéknyilatkozatban szereplő személyes adatok kezelése az ellenajánlat elfogadásakor a 
szerződés megkötésének időpontjáig, elutasított ellenajánlat esetén az elutasítás időpontjáig 
tart. 

Hozzájárulunk ahhoz, hogy az általunk szolgáltatott adatokat, kizárólag a pályázati eljárásban, 
a Polgármesteri Hivatal és az ingatlanhasznosítással megbízott Hódmezővásárhelyi 
Vagyonkezelő Zrt. nyilvántartsa és kezelje. 

 

Kelt: Hódmezővásárhely, _________év __________hó ________nap 

 

   ______________________________  _____________________________  

    a pályázó aláírása           a pályázó társának aláírása 

 

Csatolandó dokumentumok: 

 
Jogi személy esetén: 

Egyéni 
vállalkozó/őstermelő 

esetén: 

 
Magánszemély esetén: 

cégkivonat személyes okmányok másolata személyes okmányok 
másolata 

éves beszámoló (amennyiben 
még nem lett közzétéve) 

egyéni igazolvány vagy 
őstermelői igazolvány másolata 

 
jövedelemigazolás 

köztartozás mentes igazolás 
vagy  

NAV által kiállított nullás 
igazolás  

banki kivonat 

nullás igazolás a 
szolgáltatóktól 

vagy nullás igazolás a 
szolgáltatóktól 

 

megbízott képviselő esetén 
aláírási címpéldány 

éves jövedelemigazolás  

 


