Adatlap verzió száma: 001/2016/Ö

ADATLAP ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE
az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. által elvégzendő hitelképességi vizsgálathoz
Aktuális állapotra vonatkozóan, melynek dátuma: …………………………………..
1. Az Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) adatai*
Név
Cím
Adószám
Azonosító / Nyilvántartási szám
Bankszámlaszám 1
Bankszámlaszám 2
Bankszámlaszám 3
Kapcsolattartó neve
Kapcsolattartó telefonszáma (vezetékes)
Kapcsolattartó telefonszáma (mobil)
Kapcsolattartó fax száma
Kapcsolattartó e-mail címe

2. Az Önkormányzat jelen adatlapot aláíró, cégjegyzésre jogosultja(i)nak adatai*
Név
(Leánykori név)
Állandó lakcím
Születési hely
Születési idő
Anyja neve
Azonosító okmány száma
Azonosító okmány lejárata
Lakcím kártya szám
Állampolgárság

3. Az Önkormányzat finanszírozási hátterének bemutatása (az aktuális állapotnak megfelelően)
3.1. Az Önkormányzat pénzintézet(ek) általi finanszírozásainak bemutatása
Jelen adatlap 1. számú mellékleteként csatolandó, a kimutatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
 Finanszírozó pénzintézet neve
 Finanszírozás fajtája (Pl.: beruházási hitel, pénzügyi lízing, folyószámlahitel, rulírozó hitel, készletfinanszírozási
keret, egyéb)
 A szerződés összege és devizaneme
 Szerződés kelte
 Fennálló tartozás összege
 Szerződés lejárata

3.2. Egyéb kapott, fennálló kölcsön bemutatása
A kölcsönt biztosító társaság /
magánszemély megnevezése

A kölcsön összege és
devizaneme

Szerződés kelte

Szerződés lejárata
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3.3. Az Önkormányzat (esetleges) lejárt tartozásainak bemutatása korosítással
Kötelezettségek a lejárat szerint (e Ft-ban)
Pénzintézetek felé/
szállítók felé / egyéb

Kötelezettség
összege
(e Ft-ban)

Határidőn
belül

1-15
nap

15-30
nap

30-60
nap

60-90
nap

90-180
nap

180
napon
túli

Jelen adatlap 2. számú mellékleteként csatolandó

4. Az Önkormányzat egyéb kötelezettségeinek bemutatása (például: kezességvállalás, garanciavállalás)

5. Lejárt, átütemezett köztartozással rendelkezik az Önkormányzat?

igen

nem

Ha igen, részletezése:

6. Információk az aktuális beruházásról
Beruházás tárgya
Darabszám

Megnevezés

A beruházás tárgya forgalomba helyezésre kerül?

igen

nem

Beruházás indoka:
Beruházás várható megtérülése:

Nyilatkozatok
1. Aluljegyzett,…………………………………………………………………………………………………(név)
…………………………………………………………………………………………………………..(székhely)
………………………….. (adószám) kijelentem / kijelentük, hogy a jelen adatlapon feltüntetett adatok, tények a valóságnak megfelelnek, kijelentem / kijelentük továbbá, hogy az Önkormányzat jelen adatlapon
feltüntetett nyilvántartási adataiban változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.
2. Kijelentem / kijelentük, hogy az utolsó 5 évben ellenünk semmiféle peres ill. végrehajtási eljárás nem
folyt és a jelenlegi vagyoni helyzetünk ill. bevételeink alapján vállalni tudjuk, hogy a kérvényezett lízingszerződésből eredő kötelezettségeinket teljesítjük.
3. Kijelentem, hogy az önkormányzat nem áll vagyonrendezési, illetve vagyonfelosztási eljárás hatálya
alatt.
4. Önkormányzat tényleges tulajdonosi nyilatkozata a 2007. évi CXXXI. tv. 8.§(1) szerint.
Aluljegyzett ………………………………… ………………………………… (név) büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy a fenti (1. oldalon megnevezett) jogi személy a 2007. évi CXXXVI. törvény 3.
§ r) pontja szerinti tényleges tulajdonossal nem rendelkezik.
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5. Hozzájárulok, hogy az azonosítás során használt dokumentumokról az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.
fénymásolatot készítsen.
6. Hozzájárulok, hogy az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. az azonosítás során az általam megadott adatokat, felhasznált dokumentumokat hatósági és egyéb nyilvántartásokban ellenőrizze, továbbá az Önkormányzatról, annak vagyoni helyzetéről más pénzintézetektől, hatóságoktól információkat kérjen.
Kelt:………………………………..
………………………………………..
(cégszerű) aláírás

Mellékletek
1.

számú mellékletként csatolandó:
Az Önkormányzat pénzintézet(ek) általi finanszírozásainak bemutatása

2.

számú mellékletként csatolandó:
Az Önkormányzat (esetleges) lejárt tartozásainak bemutatása

3.

számú elválaszthatatlan melléklet: *Adatvédelmi Tájékoztatás

Az elvégzendő hitelképességi vizsgálathoz szükséges további dokumentumok, melyet kérünk a kitöltött
adatlappal egy időben megküldeni
 szállítói árajánlat (részletes) / szállítási szerződés / készre jelentés / adás-vételi szerződés másolata
 30 napnál nem régebbi NAV tartozásmentes igazolás vagy NAV folyószámla kivonat másolata (amenynyiben az Önkormányzat nem szerepel a NAV által közzétett, hivatalos köztartozásmentes adózói nyilvántartásban)
 Utolsó két év zárszámadása és mellékletei, melyek tartalmazzák az Önkormányzat lezárt összevont
mérlegét illetve a forgalomképes ingatlanok és értékpapírok összegét is, és ez ehhez kapcsolódó képviselő testületi előterjesztések illetve könyvvizsgálói jelentések
 Az utolsó két lezárt évről összevont (az Önkormányzat intézményeit is tartalmazó) 80-as számú költségvetési jelentés
 Aktuális költségvetés (elfogadott tervszámok)
 Gördülő tervezés (hosszú lejáratú hitelek esetén)
 Hitelfelvételi korlát vizsgálata (25. űrlap; hosszú lejáratú hitelek esetén)
 Település fejlettségi mutatók
 Folyamatban lévő peres eljárások bemutatása
 Az Önkormányzat vállalkozói tevékenységének bemutatása (részesedések)
 Költségvetési határozat a beruházás engedélyezéséről
 Nyilatkozat, a beruházás megvalósításával, a jóváhagyás utáni éves díjfizetéssel a hitelfelvételi korlát
kívánalmainak az Önkormányzat eleget tesz
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