
 

A 16/2021. (IX.21.) rendelet 

4. számú melléklet 
 

Jelentkezési lap 

 
 

Jánossomorja Város Önkormányzat az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 16/2021. (IX.21.) Ör., valamint Jánossomorja Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (I.13.) Kt. számú határozata alapján, az önkormányzat tulajdonában álló Jánossomorja, 374/1 és 374/2 helyrajzi számú 

ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadára kiírt nyilvános árverésre az alábbi jelentkezési lap kitöltésével jelentkezem. 

 
 

Jelentkező magánszemély neve: 

 

Címe: 

 

Telefonszáma: 

 

E-mail címe: 

 

Adószáma: 

 

Jelentkező jogi személy neve: 

 

Árverésen részt vevő képviselő neve: 

 

Cégbírósági bejegyzés száma: 

 

Székhelyének címe: 

 

Telefonszáma: 

 

E-mail címe: 

 

Adószáma: 

 

Árverésen részt vevő meghatalmazott neve: 

 

 

Nyilatkozom, hogy a pályázati anyagot megismertem, az abban, valamint a fenti önkormányzati rendeletben foglaltakat elfogadom.



A jelentkezési lap kitöltésével egyidejűleg nyilatkozom, hogy nem vagyok az ajánlattevő 

a) közeli hozzátartozója, 

b) munkaviszonya alapján felettese, vagy alkalmazottja, 

c) annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója, vagy foglalkoztatottja, 

Kelt Jánossomorja, 2022. ………………. hó .................................... nap 

Aláírás 

 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez 

 

Alulírott ......................................... az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulok 

ahhoz, hogy a Jánossomorja Város Önkormányzata Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet alapján meghirdetett nyilvános licit eljárása során a természetes személyazonosító adataimat nyilvántartsa, továbbá az eljárás során eljárók azokat megismerjék. 

 Az adatkezelés célja és feltételei: Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján 

meghirdetett nyilvános licit eljárás során a licitálók nyilvántartása, illetve a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés. A természetes személyek adatait a vonatkozó irattári 

terv szerinti időtartamig kezeljük. 

 Az adatok megismerhetősége: az adatok megadását a vonatkozó jogszabályok írják elő. 

 Az adatkezelők személye: a megadott adatokat az előkészítő eljárásban a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal, illetve az önkormányzati rendeletben meghatározott 

személyek ismerik meg. 

 Az adatkezelés időtartama: a támogatásban részesülő képviseletében eljáró személy adatai rögzítésre kerülnek és a vonatkozó iratkezelési szabályok szerint kerülnek 

megsemmisítésre. 
 

Kelt: Jánossomorja, ...................................... 

aláírás 


