A pályázathoz csatolandó mellékletek listája
„2/2019. (III. 20.) AM utasításban (2/2019. (III. 20.) AM utasítás) foglaltaknak megfelelően „A
Zártkerti Program keretében a települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását
segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására” című
pályázathoz
1)
Minden a költségvetési tervben feltüntetett gép-, eszközbeszerzés esetén legalább 1 db
árajánlat, mely a költségvetési tervvel összhangban van. A cégszerűen aláírt árajánlat pontosan
tartalmazza a nettó és bruttó árat, az ajánlattevő adatait, valamint az új/használt jelleget! Az árajánlat
benyújtható egyszerű másolatban is.
2)
Építési, területrendezési és földmunkák esetén legalább 1 db árajánlat, mely a költségvetési
tervben feltüntetett tételekkel azonos tartalmú. A cégszerűen aláírt árajánlat pontosan tartalmazza a
nettó és bruttó árat és az árajánlattevő adatait! Az árajánlat benyújtható egyszerű másolatban is.
3)
Engedély, építési engedély köteles beruházások esetén engedélyezési tervdokumentáció,
építési engedély pályázó által hitelesített másolata, vagy az illetékes (építésügyi) hatóság által kiadott
igazolás a műszaki tervdokumentáció benyújtásáról. Amennyiben az építési beruházás nem építési
engedély köteles tevékenység, úgy az illetékes építésügyi hatóság által kiadott igazolás, hogy a
tevékenység nem építési engedély köteles. Amennyiben a pályázó nyilatkozik arról, hogy a pályázati
projekt megvalósítása során olyan építési tevékenységeket valósít meg, amelyek egyértelműen
megfeleltethetőek az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint
az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) 1. számú mellékletében foglalt tevékenységeknek, és a
nyilatkozatban azokat tételesen besorolja a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében
foglalt tevékenységekbe a bekezdés számának megadásával, úgy nem szükséges építéshatósági
nyilatkozat megküldése arról, hogy a tevékenység nem építési engedély köteles.
4)
Natura 2000 besorolású területek, illetve természetvédelmi hatósági engedélyhez kötött
fejlesztési tevékenység esetén az engedély másolati példánya vagy a hatóság által kiállított igazolás
másolata, hogy az engedélyezési eljárást megkezdték.
5)
Áttekintő térkép, helyszínrajz amelyen jól láthatóan jelölik a fejlesztéssel érintett területeket: a
külterületi áramvételi hely kialakításának helyét, az érintett bekötőutakat, a tervezett kútfúrás, vízvételi
hely pontos helyét, illetve az érintett zártkerti földterületeket, kiskerteket.
6)
Fotódokumentáció a bevonni kívánt területek jelenlegi helyzetéről a fejlesztés előtti
állapotokról. (A pályázó a fejlesztés befejeztével a fejlesztés utáni állapot bemutatására is
fotódokumentációt köteles csatolni).
7)

Ingatlanvásárlás esetén eladási/értékesítési szándéknyilatkozat a jelenlegi tulajdonosoktól.

8) Vadkerítés létesítése esetén együttműködési nyilatkozat a vadásztársasággal.

