NYILATKOZAT
Alulírott …………………………. (születési név:…………………………………; an.:
………………………………….; lakhely…………………………………………….)., mint a
……………………………………………… (székhely.:…………………………………….;
cégjegyzékszám:……………………………………….; adószám:……………………………;
gazdasági társaság képviselője
nyilatkozom,
hogy
 a képviselt gazdasági társaság nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás,
önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt;
 a képviselt gazdasági társaság tevékenységét nem függesztette vagy felfüggesztették fel;
 a képviselt gazdasági társaságnak nincs az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. §ának 34. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása;
 a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény
XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében
meghatározott gazdasági bűncselekmény elkövetése miatt nem büntetett előéletű, a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós
bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága
elleni bűncselekmény, XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító
bűncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott
gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. Fejezetében meghatározott fogyasztók
érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében
meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény elkövetése
miatt nem büntetett előéletű(ek);
 a képviselt gazdasági társaság nem áll gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban
vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, illetve tevékenységét a
jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV.
törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta;
 a képviselt gazdasági társaság az állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél
nem régebben lezárult – eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott és ezért az eljárásból nem
kellett kizárni;
 a képviselt gazdasági társaság az állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél
nem régebben lezárult – eljárásban, mint nyertes árverező nem lépett vissza a szerződés
megkötésétől;
 a képviselt gazdasági társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1)
bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül;
 a képviselt gazdasági társaság az árverés feltételeit és a kötendő szerződés feltételeit elfogadja;
 megkötendő adásvételi szerződéshez külön társasági esemény szükséges / nem szükséges.
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