
    Nyilatkozat 

tulajdonosi hozzájárulásról 

 

Alulírott, Nagymaros Város Önkormányzata (név) (a továbbiakban: Tulajdonos) 

melyet képvisel:Heinczinger Balázs polgármester (- lakcím/székhely:2626. Nagymaros ,Fő 

tér.5. 

személyi igazolványszám/ cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 

statisztikai számjel:15731113-8411-321-13 

adószám:15731113-2-13 

- ezúton az alábbi 

tulajdonosi hozzájárulást  

adom ki  

a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat(a továbbiakban: 

Kedvezményezett/Teljesítési közreműködő) 

melyet képvisel:Ivor Andrásné elnök. (képviselő neve)1 

lakcím/székhely:2626. Nagymaros. Fő tér. 

cégjegyzékszám/nyilvántartási szám/KSH azonosító: 796907 cégjegyzékszám. 

statisztikai számjel :15796909-8411-371-13  

adószám: 15796909-2-13 

 

- megkeresése alapján ahhoz, hogy a(z)1/1 hányadban a tulajdonomat képező, az ingatlan 

nyilvántartásban 089 hrsz számon felvett (és természetben a 2626. Nagymaros. Rákóczi 

Ferenc utca és a temető sarkán  kőkereszt címen található) (a továbbiakban: Ingatlan) 

kapcsolatban a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez (a továbbiakban: Támogató)  a NEMZ-N-

21-0125 címen benyújtott támogatási kérelem szerinti tervezett építési/felújítási/bővítési 

beruházás2 (a továbbiakban: Beruházás) a szükséges építéshatósági és egyéb engedélyek 

beszerzését követően megvalósuljon.  

Jelen tulajdonosi hozzájárulás az alábbi feltételekkel és kikötésekkel érvényes: 

1. A Kedvezményezett/Teljesítési közreműködő kijelenti, hogy az Ingatlan 

igénybevételére kizárólag a Beruházás, illetve a támogatási kérelemben 

meghatározott támogatási cél (támogatott tevékenység) megvalósítása érdekében 

kerül sor; 

 
1 Szervezet/intézmény Kedvezményezett esetén szükséges kitölteni 
2 A megfelelőt kérjük aláhúzni. 



2. A Kedvezményezett/Teljesítési közreműködő elfogadja, hogy az ő feladata és 

felelőssége a Beruházás megvalósításához szükséges összes építéshatósági és egyéb 

engedély beszerzése, illetve a véglegessé vált hatósági engedélyek meglétének - 

legkésőbb a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámoló keretében 

történő - igazolása; 

3. Tulajdonos kijelenti, hogy a Kedvezményezett/Teljesítési közreműködő támogatási 

kérelmében foglaltakat megismerte és elfogadja; 

4. Ha a Kedvezményezett/Teljesítési közreműködő és a Támogató között támogatási 

jogviszony jön létre 

 

• a Tulajdonos vállalja, hogy a Kőkeresztet a Támogatói okiratban/Támogatási 

szerződésben meghatározott, a megvalósítási időszak lejáratát követő 

legalább öt éves időszakon (a továbbiakban: fenntartási időszak) belül a 

támogatás céljának megfelelően tartja fenn, 

 

• a Tulajdonos visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy az Ingatlan a fenntartási 

időszakon belül kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával (és a 

Támogató döntése alapján a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb 

kötelezettségek átvállalásával, átruházásával) idegeníthető el, adható bérbe, 

vagy más használatába, vagy hasznosítható más módon, illetve terhelhető meg.    

Jelen tulajdonosi hozzájárulás három eredeti példányban készült, melyből egy-egy eredeti 

példány illeti meg a tulajdonost, a Kedvezményezettet/Teljesítési közreműködőt, illetve a 

Támogatót.  

 

 

 

 

Kelt: Nagymaros     2021 . .......................... 

 

Kelt: .Nagymaros    2021 . ......................... 

 

…………..…………………………………….. 

(cégszerű aláírás) 

A Tulajdonos képviselője 

                                   P.H.  

 

………………………………………………….. 

A Tulajdonost képviselő neve nyomtatott betűvel 

 

Ivor Andrásné NNNÖ elnök (cégszerű/hivatalos 

aláírás) 

Kedvezményezett/Teljesítési közreműködő 

képviselője 

                                P.H. 

………………………………………………….. 

A Kedvezményezettet/Teljesítési közreműködőt 

képviselő neve nyomtatott betűvel 

 


