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pályázati űrlap 3. számú melléklete 

 

Az épületre vonatkozó műszaki adatok, igazolások:  

1.         A pályázat műszaki tartalma alapján (az 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 pontokból egyszerre több is igaz lehet) 

 

1.1.      Építési engedélyhez kötött munka esetén:  

• záradékolt építési engedélyezési tervdokumentáció másolata 

• jogerős építési engedélyezési határozat másolata  

 

1.2.  Amennyiben a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint nem engedélyköteles 

a tervezett tevékenység:  

• tervezési jogosultsággal rendelkező építész tervező és/vagy szakrestaurátor által készített legalább 

építési engedély szintű tervdokumentáció építészeti munkarésze valamint műszaki leírás a hiteles 

helyreállításhoz szükséges eredeti állapotot ismertető dokumentumokkal (esetenként archív terv, 

archív kép, történeti leírás) 

• az építész tervező vagy szakrestaurátor eredeti nyilatkozata arról, hogy a támogatással elvégezni kívánt 

munka nem építési engedély köteles és településképi bejelentési eljáráshoz sem kötött tevékenység, 

valamint örökségvédelmi engedély sem szükséges hozzá 

 

1.3.  Amennyiben a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint nem engedélyköteles 

a tervezett tevékenység, de a településkép védelméről szóló önkormányzat rendelete szerint településképi 

bejelentési eljáráshoz kötött tevékenység:  

• tervezési jogosultsággal rendelkező építész tervező és/vagy szakrestaurátor által készített legalább 

építési engedély szintű tervdokumentáció építészeti munkarésze valamint műszaki leírás a hiteles 

helyreállításhoz szükséges eredeti állapotot ismertető dokumentumokkal (esetenként archív terv, archív 

kép, történeti leírás)  

• bejelentés tudomásul vételéről szóló igazolás másolata 

 

1.4.  Amennyiben a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint nem engedélyköteles 

a tervezett tevékenység, de a településkép védelméről szóló önkormányzat rendelete szerint kötelező szakmai 

konzultációhoz kötött tevékenység:  

• tervezési jogosultsággal rendelkező építész tervező és/vagy szakrestaurátor által készített legalább 

építési engedély szintű tervdokumentáció építészeti munkarésze valamint műszaki leírás a hiteles 

helyreállításhoz szükséges eredeti állapotot ismertető dokumentumokkal (esetenként archív terv, archív 

kép, történeti leírás)  

• Az önkormányzati főépítésszel folytatott szakmai konzultációról készített emlékeztető másolata 

 

1.5.  Amennyiben a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint nem engedélyköteles 

a tervezett tevékenység, de az a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 39.§ értelmében örökségvédelmi 

engedélyhez kötött tevékenység:  

• tervezési jogosultsággal rendelkező építész tervező és/vagy szakrestaurátor által készített legalább 

építési engedély szintű örökségvédelmi engedélyezési dokumentáció  

• az örökségvédelmi engedélyezési határozat másolata, vagy a bejelentés tudomásulvételéről szóló 

döntés másolat   

• Fotódokumentáció a felújítani kívánt épület, épületrész bemutatására 3-10 fényképpel a beavatkozás 

előtti állapotról  

• A megvalósítást szolgáló részletezett, tételes költségbecslés 

 

Egyéb kötelező dokumentumok 

• Pályázati űrlap 1 példányban kitöltve (pályázati felhívás 1. számú melléklete) 

• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése, 50. § (1) bekezdés c) 

pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja 
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szerinti nyilatkozatot (pályázati felhívás 2. számú melléklete) 

• fényképdokumentációt az épület jelenlegi állapotáról; 

• d) az ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát; 

• e) a pályázatban szereplő munka megvalósítására vonatkozó költségvetést; 

• f) a megpályázott munka elkészülésének tervezett határidejét; 

• g) a megpályázott pénzösszeg megjelölését, felhasználásának tervezett módját és határidejét; 

• h) előzetes kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a 

• pályázati feltételek szerint használja fel; 

 

 


