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CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA: 

Helyi vállalkozások fejlesztése 

 

 Dokumentum Teljesítve 

1. 
A tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés 

településen belüli elhelyezkedését bemutató, az illetékes földhivatal által kiállított 30 

napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot 

 

2. 
Üzleti terv  

Utolsó lezárt üzleti év beszámolója 

Tervdokumentáció, műszaki leírás 

 

3. 30 napnál nem régebbi cégkivonat;  

4. 

3 db árajánlat, amely tartalmazza: 

 

- az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát vagy 

adóazonosító jelét, 

- a kiadási tétel műszaki adatait, 

- a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét, 

- a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, - a kiadási tétel 

pénznemét, amennyiben az forinttól eltérő, 

- az ajánlattevő aláírását, valamint 

- az árajánlat kiállításának dátumát. Elektronikus formában beküldött árajánlat is 

elfogadható. 

 

5. 

Építési engedélyköteles beruházás esetén: 

a) az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy ennek 

hiányában a hatóság közokirat formában kiállított igazolását az építésügyi eljárás 

megindításáról, és 

b) az ügyfél nevére szóló, a tervezői névjegyzékben szereplő tervező 

ellenjegyzésével ellátott építési-műszaki dokumentációt, ami a tervezett építmény 

jellegétől függően tartalmazza: a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, 

metszeteket és részletrajzok. 

 

6. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges:  
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a hatósági szolgáltatás iránti kérelem keretében megkért, az illetékes építésügyi hatóság 

által kiadott nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági 

szolgáltatás iránti kérelem mellékleteként benyújtott építészeti-műszaki 

tervdokumentációt. 

7. 

Engedély vagy bejelentés-köteles építési tevékenység esetében: 

 a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló 

dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti műszaki tervdokumentációt 

csatolni.; 

 

8. Építés esetén ÉNGY kódos költségvetés  

9. 
Mikrovállalkozás esetén a könyvvezetésért felelős személy nyilatkozata az 

alkalmazottak létszámáról. 

Nyilatkozat foglalkoztatásról 

 

10. 
Építési engedélyköteles beruházás esetén az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes 

építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolását 

az építésügyi eljárás megindításáról 

 

11. Önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentum  

 


