PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Regisztrációs ellenőrző lap
„Földet a gazdáknak” program keretében végrehajtott árverésekhez
Az árverési eljárásban a Földforgalmi törvény 18. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti helyben lakó,
földművesnek minősülő, magyar állampolgárságú természetes személy vehet részt.
Árverező neve:

Tárcsaszám:

Település:

Helyrajzi szám:

Árverési azonosító:

Dokumentum megnevezése
Személyi igazolvány
Lakcímkártya
Adóazonosító kártya
Árverési biztosíték átutalása
(Az árverési biztosítékot kezelő hitelintézet kimutatása vagy ezen hitelintézet által
kiállított igazolás alapján)
Regisztrációs díj befizetése
(helyszíni befizetés)
Hatósági bizonyítvány a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési
képesség fennállásáról, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló 2013. évi CXXII. törvény 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti legfeljebb 20
km-es távolságra vonatkozó feltétel fennállásáról
(eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolat)
Hatósági bizonyítvány (Adatlap-másolat) fölművesként történt nyilvántartásbavételről
(eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolat, 30 napnál nem régebbi)
Helyben lakás igazolása
(természetes személy - jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány;
mezőgazdasági üzemközpont - földművesek, a mezőgazdasági
termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartása alapján
kiállított igazolás)
(eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolat)
Nyilatkozat
- személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról és ezen nyilatkozatnak az
árverési jegyzőkönyvhöz mellékletben való csatolásához való engedélyről
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száma

-

-

-

Nyilatkozatok
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja
szerinti 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozás, helyi adó tartozás
hiányáról,
- földhasználatért járó ellenszolgáltatásnak teljesítéséből eredő bármilyen
korábbi földhasználattal kapcsolatos jogerősen megállapított és fennálló díj-,
vagy egyéb tartozás hiányáról,
- hamis adatszolgáltatás miatti kizárás hiánya állami vagyon hasznosítására
irányuló korábbi – 3 évnél nem régebben lezárult – eljárásból,
- a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel szemben lejárt tartozás hiányáról,
- az NFA az árverés meghirdetésének napját megelőző három éven belül a
Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földrészletre vonatkozó hasznosítási
szerződés kapcsán rendkívüli felmondással nem élt
Ügyvédi meghatalmazás

Az árverésen való részvétel feltétele a fenti dokumentumok hiánytalan bemutatása.

Fent nevezett árverező az árverésen részt vehet / nem vehet részt.

Helység, 2015. …………. hónap …….. nap

kmf.
Ph.
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