
       2. sz. melléklet 
 

 

 

Pályázói nyilatkozat 
 

 

 

Alulírott ........................................…………………………………………………. (név) a Szentendre Város 

Önkormányzat tulajdonában lévő, Szentendre, 1041 és 1041/A hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan a vételi 

ajánlatomat/tunkat az ingatlanok megtekintését követően tettem/tettük meg. 

 

Elfogadom a pályázati feltételeket és a bírálati szempontokat, különös tekintettel az ajánlat hatályának 

megszűnésére, valamint a szerződés létrejöttére, továbbá az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas 

okiratok (adásvételi előszerződés, adásvételi szerződés) megkötésének határidejére.  

 

Nyilatkozom, hogy a SZÉSZ módosítás hatálybalépését megelőzően az Építési engedély iránti kérelmet a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz kizárólag abban az esetben nyújtom be, amennyiben azt 

Eladó előzetesen, írásban jóváhagyta.  

 

Elfogadom, hogy amennyiben az előző bekezdésben vállalt kötelezettséget megszegem, úgy Eladó részére 

150.000.000, - Ft, azaz százötvenmillió forint kötbért köteles vagyok megfizetni az Építési engedély iránti 

kérelem – Eladó jóváhagyása nélküli – benyújtásától számított 8 napon belül. 

 

Nyilatkozom, hogy szerződésben kötelezettséget vállalok arra, hogy az Ingatlanokon a Szerződés 

hatálybalépésétől számított 5 éven belül értéknövelő beruházást, fejlesztést hajtok végre minimum nettó 

200.000.000, -Ft, azaz nettó kétszázmillió forint értékben. Amennyiben a beruházási kötelezettséget a 
rendelkezésre álló határidő alatt nem vagy nem a Beruházási értéknek megfelelő módon teljesítem, úgy Eladó 

részére 100.000.000, - Ft, azaz százmillió forint, de maximum a Beruházási érték számlákkal nem igazolt összeg 

kétszeresének megfelelő összegű kötbért köteles vagyok megfizetni a Beruházási kötelezettség határidejének 

lejártától számított 8 napon belül. 

 

Kijelentem, hogy az ingatlanok fenti természetbeni állapotával kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vettem, az 

ingatlan vételárára vonatkozó ajánlatot a tájékoztatás ismeretében teszem meg, az ingatlan ezen sajátosságára, 

jellemzőjére tekintettel igényt a kiíróval, mint eladóval szemben sem a szerződés létrejöttekor, sem az adásvételi 

szerződés aláírásakor, sem a jövőben nem támasztok. 

 

Kijelentem, hogy a pályázat során a kiírótól birtokomba került adatokat harmadik személynek át nem adom, 

illetve üzleti és egyéb tevékenységemben azt fel nem használom. 

 

Kijelentem, hogy Szentendre Város Önkormányzat felé semmilyen köztartozásom nincs.  

 

Nem magánszemély Vevő esetén kijelentem, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti 

átlátható szervezetnek minősül. 
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