
1. számú melléklet 

Nyilatkozat átlátható szervezetről 

Alulírott ______________________________ mint a ______________________________ (a 

továbbiakban: Ajánlattevő Használó) nevében és képviseletében eljáró személy ezennel az 

alábbi nyilatkozatot teszem a 1093 Budapest IX. kerület Fővám tér 11-12. címen található, 

37061/7 helyrajzi számú ingatlanon lévő Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központ 

részét képező a Bérleti szerződés 1. számú elválaszthatatlan mellékletében feltüntetett alaprajz 

szerint ……. számon nyilvántartott ……m2 alapterületű üzlethelyiség …..m2 kiterjedésű része 

és/vagy hozzátartozó / ……számon nyilvántartott ….. m2 alapterületű terasz ….. m2 kiterjedésű 

része tekintetében meghirdetett nyilvános pályázati eljárásában. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően a 

fentiekben megnevezett társaság megfelel az ott meghatározott feltételeknek és átlátható 

szervezetnek minősül. 

Budapest, 2017. __________ hó ___ napján 

 ______________________________ 

Ajánlattevő Használó képviselője 

 

  



 

2. számú melléklet 

Nyilatkozat köztartozásról 

Alulírott ______________________________ mint a ______________________________ (a 

továbbiakban: Ajánlattevő Használó) nevében és képviseletében eljáró személy ezennel 

büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem a 1093 Budapest IX. kerület 

Fővám tér 11-12. címen található, 37061/7 helyrajzi számú ingatlanon lévő Bálna Budapest 

Kereskedelmi és Kulturális Központ részét képező a Bérleti szerződés 1. számú 

elválaszthatatlan mellékletében feltüntetett alaprajz szerint ……. számon nyilvántartott ……m2 

alapterületű üzlethelyiség …..m2 kiterjedésű része és/vagy hozzátartozó / ……számon 

nyilvántartott ….. m2 alapterületű terasz ….. m2 kiterjedésű része tekintetében meghirdetett 

nyilvános pályázati eljárásában. 

A társaságnak Budapest Főváros Önkormányzatával szemben nincs 3 hónapnál régebben lejárt 

tartozása és nincs adó és adók módjára behajtható (pl. vám vagy illeték) köztartozása. 

Kijelentem továbbá, hogy a társaság nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás, vagy 

végelszámolás alatt, illetve egyéb cégfelügyeleti és törlési eljárás alatt, valamint nem áll perben 

Budapest Főváros Önkormányzatával és/vagy a BFVK Zrt-vel. 

Kijelentem továbbá, hogy az Ajánlattevő Használó nem tulajdonosa vagy tisztségviselője olyan 

gazdasági társaságnak, melynek Budapest Főváros Önkormányzata felé három hónapnál 

régebben lejárt tartozása van. 

Kijelentem továbbá, hogy az Ajánlattévő Használó a tevékenységét saját döntése vagy 

hatóság/bíróság nem függesztette fel, nem korlátozta; nem áll a jogi személlyel szemben 

alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény szerinti eljárás hatálya 

alatt. 

Budapest, 2017. __________ hó ___ napján 

 ______________________________ 

Ajánlattevő Használó képviselője 

 

  



3. számú melléklet 

Nyilatkozat Bálna Házirend és használati szabályok elfogadásáról 

Alulírott ______________________________ mint a ______________________________ (a 

továbbiakban: Ajánlattevő Használó) nevében és képviseletében eljáró személy ezennel 

büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem a 1093 Budapest IX. kerület 

Fővám tér 11-12. címen található, 37061/7 helyrajzi számú ingatlanon lévő Bálna Budapest 

Kereskedelmi és Kulturális Központ részét képező a Bérleti szerződés 1. számú 

elválaszthatatlan mellékletében feltüntetett alaprajz szerint ……. számon nyilvántartott ……m2 

alapterületű üzlethelyiség …..m2 kiterjedésű része és/vagy hozzátartozó / ……számon 

nyilvántartott ….. m2 alapterületű terasz ….. m2 kiterjedésű része tekintetében meghirdetett 

nyilvános pályázati eljárásában. 

A Bálna Budapest hatályos Házirendjét megismertem, az abban foglaltakat a használat során 

betartom, és az általam megbízott személyekkel/szervezetekkel betartatom, a Bálna 

használatára vonatkozó jogszabályokat és egyéb normatív jellegű szabványokat, előírásokat 

betartom és a használat során az általam megbízott személyekkel/szervezetekkel betartatom.   

Budapest, 2017. __________ hó ___ napján 

 ______________________________ 

Ajánlattevő Használó képviselője 

 

 

  



4. számú melléklet 

Nyilatkozat fizetési kötelezettségekről 

 

Alulírott ______________________________ mint a ______________________________ (a 

továbbiakban: Ajánlattevő Használó) nevében és képviseletében eljáró személy az alábbi 

nyilatkozatot teszem a 1093 Budapest IX. kerület Fővám tér 11-12. címen található, 37061/7 

helyrajzi számú ingatlanon lévő Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központ részét 

képező a Bérleti szerződés 1. számú elválaszthatatlan mellékletében feltüntetett alaprajz szerint 

……. számon nyilvántartott ……m2 alapterületű üzlethelyiség …..m2 kiterjedésű része és/vagy 

hozzátartozó / ……számon nyilvántartott ….. m2 alapterületű terasz ….. m2 kiterjedésű része 

tekintetében meghirdetett nyilvános pályázati eljárásában:  

Vállalom …………………..Ft óvadék, és …………………….bérleti díj határidőben történő 

megfizetését. 

 

Vállalom továbbá, a Bérlemény/ Terasz/ Üzlethelyiség használatával összefüggő valamennyi 

közüzemi és közüzemi típusú költség viselését. 

Budapest, 2017. __________ hó ___ napján 

 ______________________________ 

Ajánlattevő képviselője 

 

  



5. számú melléklet 

Nyilatkozat ajánlati kötöttségre 

 

Alulírott _____________________________ mint a ______________________________ (a 

továbbiakban: Ajánlattevő Használó) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője 1093 

Budapest IX. kerület Fővám tér 11-12. címen található, 37061/7 helyrajzi számú ingatlanon 

lévő Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központ részét képező a Bérleti szerződés 1. 

számú elválaszthatatlan mellékletében feltüntetett alaprajz szerint ……. számon nyilvántartott 

……m2 alapterületű üzlethelyiség …..m2 kiterjedésű része és/vagy hozzátartozó / ……számon 

nyilvántartott ….. m2 alapterületű terasz ….. m2 kiterjedésű része tekintetében meghirdetett 

nyilvános pályázati eljárásában ezúton tudomásul veszem és elfogadom, hogy az Ajánlattevő 

részéről az ajánlat megtétele a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64. § 

szerinti ajánlati kötöttséget hoz létre, amely a Dokumentációban meghatározott 90 napos 

időszak elteltét követően szűnik meg.  

 

 

Budapest, 2017. __________ hó ___ napján 

 

 

 

 

 ______________________________ 

Ajánlattevő képviselője 

 

 

  



6. számú melléklet 

Nyilatkozat az ingatlan műszaki állapotáról 

Alulírott _____________________________ mint a ______________________________ (a 

továbbiakban: Ajánlattevő Használó) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője 1093 

Budapest IX. kerület Fővám tér 11-12. címen található, 37061/7 helyrajzi számú ingatlanon 

lévő Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központ részét képező a Bérleti szerződés 1. 

számú elválaszthatatlan mellékletében feltüntetett alaprajz szerint ……. számon nyilvántartott 

……m2 alapterületű üzlethelyiség …..m2 kiterjedésű része és/vagy hozzátartozó / ……számon 

nyilvántartott ….. m2 alapterületű terasz ….. m2 kiterjedésű része tekintetében meghirdetett 

nyilvános pályázati eljárásában kijelentem, hogy ismerem és tisztában vagyok az általam 

bérelni kívánt Bérlemény / Terasz / Üzlethelyiség műszaki állapotával. 

Kijelentem, hogy a fentiekkel kapcsolatban semmilyen igényt nem támasztok a Fővárosi 

Önkormányzattal és az Ajánlatkérővel szemben. 

Budapest, 2017. __________ hó ___ napján. 

 

 ______________________________ 

Ajánlattevő képviselője 

 


