
 

Formanyomtatvány tulajdonosi(vagyonkezelői) hozzájárulás kéréséhez 
(a pályázói nyilatkozatok című rész a formanyomtatvány részét képezi) 

szélessávú hálózatok fejlesztésére irányuló pályázatok vagyonkezelői hozzájárulás 

megadására vonatkozó eljárások rendjéről 

 

Pályázó megnevezése: 

Képviseli:  

Pályázat azonosító száma: 

A projekt címe: 

A projekt összértéke: Ft. 

Önrész mértéke:  Ft. 

 

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 

 

2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja: 

 

Megkezdés: 

Befejezés:  

 

3. A pályázat elbírálásának mely szakaszában feltétel a tulajdonosi(vagyonkezelői) 

hozzájárulás megléte 

 

A pályázat benyújtása 

Támogatási szerződés megkötése 

Támogatás lehívása 

Egyéb (lent kifejtendő): 

 

4. Határidők 

 

A pályázat kiírója által megadott, a tulajdonosi hozzájárulás megszerzésére nyitva álló 

határidő:  

 

Hiánypótlásra nyitva álló idő:  

 

5. A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelése alatt álló, állami 

tulajdonú ingatlanok illetve ingatlan alrészletek érintettségének bemutatása 

 

 Táblázatos kimutatás(a táblázat szükség esetén bővítendő): 

Település 

Helyrajzi 

szám 

 

Ingatlan-nyilvántartás 

szerinti 

vagyonkezelő/kezelő 

/ingatlan-

nyilvántartásba 

bejegyzett jogcímmel 

rendelkező egyéb 

használó 

 Megnevezés 

(több alrészlet 

esetén azok 

jelölendők meg, 

amelyeken a 

beruházás 

megvalósul) 

Érintettség 

(m2-ben 

kifejezve) 

Az adott m2-re 

a teljes 

bekerülési 

költségből eső 

összeg 

      

 

 Rövid szöveges ismertetés a beruházás állami tulajdonú ingatlanokat érintő 

részéről:  

 

 

                                                Pályázó cégszerű/hivatalos aláírása 



6. Sor kerül-e a beruházással érintett állami tulajdonú ingatlanok megterhelésére (a 

megfelelő aláhúzandó) 

Igen 

Nem 

 

Amennyiben igen akkor az alábbiak szerint kerül sor arra (a táblázat szükség esetén 

bővítendő):  

 

Település Helyrajzi szám milyen típusú megterhelés kinek a javára  Mennyi időre 

     

 

7. A pályázati kiírás szerint nyilatkozni kell-e arra vonatkozóan, hogy a beruházás 

nyomán létrejövő ingatlant meghatározott ideig a pályázati célnak megfelelően kell 

hasznosítani (a megfelelő aláhúzandó) 

 

Igen 

Nem 

 

 

8. Rendelkezik-e a beruházás megvalósításához szükséges – az érintett állami tulajdonú, 

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelése alatt álló ingatlanokat, 

ingatlan alrészleteket is magába foglaló – építési engedéllyel/ létesítési/ egyéb: 

……………………. vonatkozó engedéllyel (a megfelelő aláhúzandó) 

 

Igen  

Nem 

 

9. A projekt keretében megvalósítandó beruházás közfeladat ellátásra irányul?  

(A közfeladat Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 

7. pontja szerinti fogalma: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati 

feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, jogszabályban meghatározott 

követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság 

közszolgáltatásokkal való ellátását, továbbá az állam nemzetközi szerződésekben 

vállalt kötelezettségeiből adódó közérdekű feladatokat, valamint e feladatok 

ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is) 

 

Igen  

Nem 

 

 

Amennyiben a beruházás megvalósítása közfeladat ellátásra irányul, kérjük a 

hivatkozott közfeladat megnevezését, valamint az azt rögzítő jogszabályhely pontos 

hivatkozását feltüntetni (minimálisan a jogszabály címének, pontos számának, 

hivatkozott §-ának és bekezdésének megjelölésével)  

 

……………………….. 

 

Pályázó cégszerű/hivatalos aláírása 

 

 

 

 

 



!FIGYELEM: a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságnak csak abban az 

esetben áll módjában elfogadni azt, hogy a beruházás megvalósítása közfeladat 

ellátására irányul, ha a hivatkozott közfeladatot rögzítő jogszabályhely pontos 

megjelölésre került. Csak ez esetben van lehetőség az ingyenességet biztosító, 

haszonkölcsön konstrukció alkalmazására. A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányság fenntartja magának a jogot arra, hogy a közfeladat ellátása, illetve 

a közfeladat terjedelme igazolásának céljából további dokumentumokat kérjen a 

pályázótól, valamint arra, hogy a pályázó nyilatkozatától eltérő döntést hozzon a 

megvalósuló beruházás közfeladat ellátását elősegítő jellegét illetően! 

 

10. Speciális problémák, amelyek a tulajdonosi hozzájárulás megadása szempontjából 

relevanciával bírnak (opcionális)  

 

 

 

 

 

 

Pályázó cégszerű / hivatalos aláírása 

 

  



PÁLYÁZÓI NYILATKOZATOK 

(a formanyomtatvány része) 

1. Nyilatkozat a tulajdonosi(vagyonkezelői) hozzájárulás feltételeinek megismeréséről és 

azok becsatolásáról 

 

XY, mint Z pályázó képviselője kijelentem, hogy a tulajdonosi hozzájárulás kiadása 

érdekében csatolandó dokumentumokat:  

- Költségvetési szervnek vagy önkormányzatnak nem minősülő pályázó a kérelem 

benyújtásához képest 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy megyei bírósági 

bejegyző végzés. Nem cég pályázók esetén elfogadható a bírósági nyilvántartási 

kivonat vagy azzal egyenértékű okirat. 

- A Magyar Állam tulajdonában és a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

vagyonkezelésében lévő, az adott kiviteli munkákkal érintett ingatlan(ok) tulajdoni 

lapjának másolata. 

- A tulajdonosi(vagyonkezelői) hozzájárulás kiadására irányuló szöveges kérelem, 

amely magába foglalja  a pályázat szerinti beruházással érintett, állami tulajdonú, a 

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelése alatt álló alatt álló  

ingatlanok, ingatlan alrészletek teljes körét. 

- Kitöltött és a cégszerű / hivatalos aláírással minden oldalon ellátott, 

„formanyomtatvány tulajdonosi hozzájárulás kéréséhez” című dokumentum, az annak 

részét képező nyilatkozatokkal együtt. 

- A beruházás állami ingatlant/ingatlanokat érintő részére vonatkozó műszaki 

dokumentáció, amelynek minimálisan magában kell foglalnia a beruházás műszaki 

leírását és egyértelműen, felismerhetően és helyrajzi számmal azonosítható módon 

műszaki rajzzal meg kell jelenítenie a beruházás helyszínét képező állami tulajdonú 

ingatlanokat. 

- a 2.-6. sz. almelléklet szerinti tulajdonosi hozzájárulások valamelyikének (a típus 

meghatározása során a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság jár el) adatokkal 

olvasható módon kitöltött, Pályázó által aláírt 4. db. eredeti példánya. Amennyiben a 

Pályázó a tulajdonosi hozzájárulásban foglaltakkal nem ért egyet, vagy a Hajdú-Bihar 

Megyei Rendőr-főkapitányság álláspontja szerint a használatba adás feltételeit is 

rögzítő tulajdonosi hozzájárulás valamely okból nem alkalmazható, az egyedi 

egyeztetéssel kialakított külön megállapodás 4 db. eredeti, aláírt példánya. 

ezen formanyomtatványhoz hiánytalanul csatoltam. (Az esetlegesen korábban becsatolt 

dokumentumok értelemszerűen elhagyhatóak, a becsatolás megtörténtére azonban jelen 

nyilatkozat vonatkozó pontjában utalni kell).  

Kijelentem továbbá, hogy a tulajdonosi hozzájárulás kiadásának feltételeit teljeskörűen 

megismertem.  

 

Dátum 

 

 

 

 

 

 

Pályázó cégszerű/ hivatalos aláírása 

 

  



 

 

2. Nyilatkozat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényben foglalt szerződést 

kizáró okok fenn nem állásáról 

 

................................(képviselő neve), ................................._(pályázó megnevezése)  

képviseletében eljárva  kijelentem, hogy az  állami vagyonról szóló 2007. CVI. törvény  

(továbbiakban: Vtv.) 25. § (1) bekezdésben foglalt szerződést kizáró okok a ……………….. 

(pályázó megnevezése) szemben nem állnak fenn. A Vtv. 25/A.§ (1) bekezdése által előírt 

igazoló dokumentumot jelen nyilatkozatomhoz mellékelem. 

 

Dátum 

 

Pályázó cégszerű / hivatalos aláírása 

 

 

 

3. Nyilatkozat az Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. 

pontja szerinti átlátható szervezet minőségről 

(Természetes személy pályázók esetében nem  töltendő ki) 

 

................................(képviselő neve), ................................. (pályázó megnevezése)  

képviseletében eljárva  kijelentem, hogy a ……………….. (pályázó megnevezése) Nemzeti 

Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 

szervezetnek minősül.  

Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

képviselője azt szükségesnek tartja, a Pályázót a jelen nyilatkozatban foglaltak igazolására 

szolgáló dokumentumok benyújtására hívhatja fel.  

 

Dátum 

Pályázó cégszerű/hivatalos aláírása 

 

 

1. Nyilatkozat a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság által alkalmazott, 

tulajdonosi(vagyonkezelői) hozzájárulásba integrált blankettaszerződésben 

foglalt feltételek elfogadásáról. 

 

................................(képviselő neve), ................................. (pályázó megnevezése)  

képviseletében eljárva  kijelentem, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság által a 

tulajdonosi(vagyonkezelői) hozzájárulásban foglalt szerződéses feltételeket (a megfelelő 

aláhúzással jelölendő):  

 

Maradéktalanul elfogadom. 

Nem fogadom el. 

 

Amennyiben a tulajdonosi hozzájárulásba foglalt szerződéses feltételeket a Pályázónak nem 

áll módjában elfogadni, Pályázó tudomásul veszi, hogy ügyében egyedi egyeztetéssel kerül 

kialakításra az alkalmazandó megállapodás és az egyedi kialakítás időigényére tekintettel 

bekövetkező esetleges késedelmekért és az abból fakadó esetleges károkért a Hajdú-Bihar 

Megyei Rendőr-főkapitányság nem vállal felelősséget. 
 
Dátum 

Pályázó cégszerű/hivatalos aláírása 

 

 



5. Nyilatkozat a projekt forrásösszetételéről 
 

Kötelezettségvállalás tartalmi elemei: 

…………………………/pályázó neve/ által …………………….. Program keretén belül 

meghirdetett ……………………..kódszámú …………………………………….című 

pályázat keretén belül megvalósításra kerülő projekt kapcsán keletkező kötelezettség 

vállalásról: 

A projekt forrás összetétele: 
 
 2015. … év 

ÁFA visszaigénylő-e
1
 Igen/nem  

A teljes beruházás értéke (bruttó) Ft   

Elszámolható költsége összesen (bruttó)  Ft                                             Ft  

Az igényelt támogatás összege (bruttó) Ft                           Ft  

Az értéknövelő beruházásból az állami 

tulajdonon/vagyonkezelésben vett ingatlanon megvalósuló rész
2
 

                          % 

                          Ft 

 

A pályázó által az állami tulajdonon/vagyonkezelésbe vett 

ingatlanon megvalósuló részhez biztosítandó önrész összege 

(bruttó) Ft
3
       

                       

                              Ft 

 

Az önrész forrása
4
: Saját forrás /  

költségvetési juttatás/ 

uniós forrás 

 

A pályázat kapcsán adott kiegészítő biztosíték típusa, mértéke
5
:   

A projekt megvalósításának várható befejezése (dátum)   
                       
Fenti adatok a pályázati dokumentumokban foglaltaknak megfelelnek: 

20……………. 

 

 

 

 

Pályázó cégszerű / hivatalos aláírása  

 

                                                 
1
 Aláhúzandó 

2
 A le nem vonható ÁFÁ-t is tartalmazza. Kizárólag az azon ingatlanokra eső beruházási összeget kell 

feltüntetni, amelyekre vonatkozóan a tulajdonosi hozzájárulás kiadása során a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányság jár el.  
3
 A 2.  pont második mondatában foglaltak szerint töltendő ki.  

4
 Aláhúzandó 

5
 Jelzálogjog, bevétel engedményezés, hasznosítási kötelezés, stb. (csak ha állami tulajdonú ingatlant érint). 

 


