JELENTKEZÉSI ŰRLAP
Mellékletekkel
Az ajánlattevő vezeték- és utóneve/elnevezés:________________________________________________
Cím:_________________________________________________________________________________
Telefon:______________________________________________________________________________
SZSZ:_______________________________________________________________________________
Törzszám:____________________________________, AAJ:___________________________________
Nyilvános árverés száma:________________________________________________________________
K.K._________________________________________________________________________________
o

Megtekintettem az árverés tárgyát képező földet,

2018.
o

Nem tekintettem meg az árverés tárgyát képező földet, mégha lehetőségem is volt rá

o

Elolvastam a hirdetményt, tisztában vagyok a tartalmával, és elfogadom minden feltételét

1. Melléklet
Bizonyíték: Dokumentumok fénymásolata
o

természetes személyek részére lakcímigazolás az utóbbi három évre vonatkozóan

o

jogi személyek részére kivonat a gazdaságok jegyzékéből (nem régebbi a hirdetmény
közzétételétől számított 6 hónapnál).

o

aktív státusról szóló bizonylat a mezőgazdasági gazadaságok jegyzékében az elmúlt három évben

o jogi személy bizonylata legalább 10 ha mezőgazdasági földterület tulajdonjogáról, azon
kataszteri községben, amelyben az árverés folyik (nem régebbi 6 hónapnál)
természetes személyek bizonylata legalább 0,5 ha mezőgazdasági földterület
tulajdonjogáról, azon kataszteri községben, amelyben a bérbeadás tárgyát képező
földterület van (nem régebbi 6 hónapnál)
o természetes személye bizonylata, annak a mezőgazdasági földterületnek a
tulajdonjogáról, amely határos a bérbeadás tárgyát képező földterülettel, (nem régebbi 6
hónapnál)

o

A nyilvános árverés első körében a következők vehetnek részt:
- természetes személyek – akik szerepelnek a mezőgazdasági gazdaságok jegyzékében,
aktív státussal rendelkeznek legalább három éve, lakhelyük legalább három éve abban a
kataszteri községben van, amelyben a bérbeadás tárgyát képező földterület is található, és
legalább 0,5 ha mezőgazdasági földterület tulajdonosa,
- természetes személyek – akik szerepelnek a mezőgazdasági gazdaságok jegyzékében,
legalább három éve aktív státussal rendelkeznek, lakhelyük legalább három éve a nyilvános
árverést végrehajtó helyi önkormányzati egység területén van, a tulajdonukban levő parcella
pedig határos a nyilvános árverés tárgyát képező, állami tulajdonban lévő mezőgazdasági
földterülettel,
- jogi személyek – akik szerepelnek a mezőgazdasági gazdaságok jegyzékében, legalább
három éve aktív státussal rendelkeznek, tulajdonosai legalább 10 ha mezőgazdasági
földterületnek abban a kataszteri községben, amelyben a bérbeadás tárgyát képező földterület
található, és székhelyük annak a helyi önkormányzati egységnek a területén van, amelyen a
kataszteri község is.
2. Melléklet
A letét befizetéséről szóló bizonylat a következő összegre: __________________________________
MEGJEGYZÉS: A letétet a nyilvános árverésen résztvevő kell hogy befizesse, illetve tilos, hogy a letétet
más jogi vagy természetes személy fizesse be, mivel az árverésen nem vehetnek részt azok a személyek,
amelyekről a bizottság megállapítja, hogy saját nevükben vettek részt az árverésen, de más személy
hasznára és számlájára. A letétet Kishegyes község Községi közigazgatása 840-726804-82 számú

számlájára kell befizetni, hivatkozási szám:23-219
3. Melléklet
Letét visszajuttatására szolgáló kitöltött űrlap
MEGJEGYZÉS:
Ha ugyanaz a személy több számú árverésere jelentkezik, az 1. sz. mellékletben szereplő dokumentációt
egyik árverés borítékjába helyezi, külön megjegyzéssel: a többire is vonatkozik.
Az 1. sz. melléklet dokumentációja a

sz. árverés borítékjában található.

Helység_______________, kelt______________-án/én
_________________________
Az ajánlattevő/felhatalmazott személy aláírása

