תאריך _____________
לכבוד
עיריית הוד השרון

הנדון :הצהרה וכתב התחייבות

הואיל ואנו הח"מ _____________  ,מורשי החתימה של הגוף המבקש _________________
)להלן"-הגוף"( הגשנו בקשה לעיריית הוד השרון )להלן – "העירייה"( לקבלת הקצאת
מקרקעין/מבנה לצורך _______________________________ )להלן – "בקשת ההקצאה"(.
אנו הח"מ מתחייבים ומצהירים כדלקמן:
המבוא להצהרה ולכתב התחייבות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
.1
.2

.3

כל הפרטים והנתונים המפורטים בבקשת ההקצאה שהוגשה על ידנו הינם נכונים
ומלאים ,אם יחול שינוי בפרטים שצוינו על ידנו בטופס הבקשה ו/או במסמכים
המצורפים לה  ,נודיע לכם על כך באופן מיידי.
סמן במשבצת המתאימה:

__אנו מצהירים כי הגוף ו/או מורשי החתימה של הגוף המבקש לא הורשעו בעברה פלילית.
__אנו מצהירים כי הגוף ו/או מורשי החתימה של הגוף המבקש הורשעו בעברה פלילית
כמפורט להלן____________________________________________________.
.4

אנו מתחייבים לשתף פעולה עם נציגי העירייה ולתת להם כל מידע ,מסמך או נתון
שיתבקש על ידם בקשר לבקשה להקצאה.

.5

אנו מתחייבים לשאת בהוצאת פרסום הבקשה בעיתונות ,כנדרש ע"פ נוהל הקצאת
קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית.

.6

ידוע לנו כי בקשתנו כפופה להמלצה של ועדת הקצאות למועצת העיר ,אישור מועצת
העיר לבקשה להקצאה ,וכן לאישור מועצת העיר ומשרד הפנים להסכם שיחתם בינינו

.7

לבין העירייה ,אם תאושר הקשה להקצאה על ידי מועצת העיר.
ידוע לנו כי העירייה זכאית לפקח על מילוי התנאים למתן ההקצאה ועל השימוש
בקרקע שהוקצתה ,על ידי נציג מטעמה .אנו מתחייבים לשתף פעולה עם נציג העירייה
ולתת לו כל מידע ,מסמך או נתון שיתבקש לשם ביצוע הפיקוח.
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.8

אנו לבדנו נהיה אחראים בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד שעלול להיגרם לגופו או
לרכושו של צד ג' כלשהו ,לרבות כל מי שיועסק על ידנו ו/או כל מי שיפעל מטעמנו לצורך
הקמת המבנה על גבי הקרקע שתוקצה לנו ,אם תוקצה  ,ואנו מתחייבים לפצות אתכם

.9

בגין כל סכום שתחויבו בו על פי האמור לעיל וזאת מיד עם קבלת הדרישה על כך מכם.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף ,ידוע לנו כי אם יתברר לעירייה שהשימוש במקרקעין
שונה מזה שלשמו הוקצה לנו ,או אם נפר אחת או יותר מהתחייבויותינו המפורטות בזה,
החזקה בקרקע ובנכס שיבנה עליו תוחזר לעירייה ולנו לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד
העירייה.
למען הסר ספק יובהר כי במקרה של פינוי כאמור אנו מוותרים על כל טענה ו/או תביעה
נגד העירייה לרבות לתשלום כל סכום שהוצאנו ולרבות עלות הקמת המבנה על
המקרקעין.

.10

אם נפסיק לפעול ו/או להיות גוף מאוגד ,הקרקע והנכס שיבנה עליה יוחזר לעירייה
והעירייה לא תהיה חייבת שום תשלום או פיצוי לנו או לבאים מכוחנו.

.11

ידוע לנו כי אין בהגשת בקשת ההקצאה או בחתימתנו על תצהיר וכתב התחייבות זה כדי
לחייב את העירייה להקצות לנו את הקרקע או בכל דבר אחר כלפינו.

.12

האמור בתצהיר וכתב התחייבות זה בא להוסיף על כל התחייבות שתינתן על ידנו
במסגרת הסכם שיחתם בייננו לבין העירייה ,אם ייחתם ,בקשר להקצאת המקרקעין.
______________________________
חתימת מורשי החתימה של הגוף המבקש

אישור
אני הח"מ עו"ד ____________ שכתובתי___________ מאשר בזה כי ביום________ הופיעו
בפני מר__________ בעל ת.ז .מס' ______________ /המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו
כחוק חתם על תצהיר וכתב התחייבות זה בפני.

___________________
עורך דין
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