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PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT 
 

Kérjük, hogy a pályázói nyilatkozatot NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL szíveskedjen kitölteni! 

 

I. Pályázó adatai 

Név: ……………………………………………………. 

 

Tel. szám: ……………………………………………………..…. 

 

E-mail cím: ..... …………………………………………………….. 

 

II. Pályázat tárgya 

 

Ingatlan sorszáma: ……………………………………………………. 

Ingatlan hrsz.: ……………………………………………………. 

Terület: ……………………………………………………. 

 

Ingatlan sorszáma: ……………………………………………………. 

Ingatlan hrsz.: ……………………………………………………. 

Terület: ……………………………………………………. 

 

III. Pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelés 

 

a. a kérelem benyújtásának időpontjában házasságban, élettársi kapcsolatban él 

 

i. melynek igazolására az alábbi dokumentum(ok) került(ek) csatolásra 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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b. a kérelem benyújtásának időpontjában legalább az egyikük (házastárs/élettárs) magyar 

állampolgár  

 

i. melynek igazolására az alábbi dokumentum(ok) került(ek) csatolásra 

 

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

 

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

 

 

c. a kérelem benyújtásának időpontjában legalább az egyikük (házastárs/élettárs) életkora 

18-40 év közötti 

 

i. melynek igazolására az alábbi dokumentum(ok) került(ek) csatolásra 

 

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

 

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

 

d. a kérelem benyújtásának időpontjában legalább az egyikük (házastárs/élettárs) 3 éve 

Pécsett bejelentett lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezik vagy korábban 

legalább 3 évig Pécsett bejelentett lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezett 

 

i. melynek igazolására az alábbi dokumentum(ok) került(ek) csatolásra 

 

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

 

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

 

e. a kérelem benyújtásának időpontját megelőző 2 éven belül legalább az egyikük  

(házastárs/élettárs) folyamatosan a társadalombiztosítás ellátásaira és a 

magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi 
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LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosítottként szerepel vagy a kérelem benyújtásának 

időpontját megelőzően folyamatos 2 éves társadalombiztosítási jogviszonnyal 

rendelkezik az Európai Unió valamely tagországában vagy az Egyesült Királyságban 

 

i. melynek igazolására az alábbi dokumentum(ok) került(ek) csatolásra 

 

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

 

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

 

f. az értékesítésre kerülő telek vételárának teljes összegével a pályázó rendelkezik vagy 

azt bankkölcsönből fedezi 

 

i. melynek igazolására az alábbi dokumentum(ok) került(ek) csatolásra 

 

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

 

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

 

g. a pályázat elbírálásánál előnyt élvező szempontok igazolására (családi 

adókedvezményre jogosultság, felsőfokú végzettség, szakképzettség, szakképesítés) az 

alábbi dokumentum(ok) került(ek) csatolásra 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Alulírott ………………………………..… (pályázó neve) jelen nyilatkozat aláírásával büntetőjogi 

felelősségem tudatában kijelentem, hogy  

- a fenti adatok és becsatolt dokumentumok a valóságnak megfelelnek, 

- vállalom, hogy a telek (teljes) vételárának rendelkezésre állása érdekében a 

tulajdonunkban (házastárs/élettárs) álló lakóingatlan értékesítésre kerül, 

- az adásvételi szerződés tervezetben foglalt feltételeket és szerződéses biztosítékokat 

elfogadom, az adásvételi szerződést - nyertességem esetén - a tervezetben foglalt 

feltételekkel megkötöm, továbbá  

- a megvásárolt telken 3 éven belül családi házat (lakóingatlant) építek és azt legalább 10 

évig életvitelszerűen, lakóházként és bejelentetett lakóhelyükként magunk és családunk 

használja. 

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy kizárólag egy telek vonatkozásában kerül 

sor az adásvételi szerződés megkötésére. 

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. mint a 

pályázatban szereplő ingatlanok tulajdonosa a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 65. § 

(1) bekezdése és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és 

vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: 

Kit.) 3. § (4) bekezdése alapján az ingatlanügylettel kapcsolatos szolgáltatást végző 

Szolgáltatónak minősül és erre tekintettel ügyfél-azonosítási kötelezettség terheli. 

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem továbbá, hogy az önként megadott adataimat a 
Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatókban foglaltak szerint kezeli. 
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Jelen nyilatkozat aláírásával elismerem és igazolom, hogy a Pécsi Vagyonhasznosító 
Zrt. vonatkozó adatkezelési tájékoztatóit elolvastam, megismertem és azokat elfogadom. 
 
 

Kelt: ………………………….…. (helység), 2022. ………………….. (hónap) ……….. (nap) 

 

 

……………………………………………….. 
Pályázó aláírása 
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