A védett épületek felújítási pályázatához benyújtandó dokumentumok:
2 pld-ban
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Pályázati adatlap (mellékelt nyomtatvány)
Nyilatkozat összeférhetetlenségről (mellékelt nyomtatvány)
Közzétételi kérelem (bizonyos esetekben)
Műszaki tervek (engedélyezési szintű)
Tervezői és kivitelezői költségvetés (a főösszesítőben külön soron
szerepeltetni a védettség következtében felmerülő többletköltségeket)
Jogerős hatósági engedély (ha engedélyköteles, és nem Paks Város
jegyzője az engedélyező)
Nyilatkozat (mellékelt nyomtatvány)
- az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez nyertes pályázat
esetén (pályázó+összes tulajdonos társ)
- az érdekeltek névsora, nyilatkozata, hogy a rájuk eső költségeket
vállalják
- hogy a pályázattal érintett munka vonatkozásában az Államháztartás
alrendszereiből kaptak-e támogatást, ha igen, milyen összegben.
90 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata vagy 1000 Ft-ról igazolás
A kivitelezés ütemezése

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról *2007. évi CLXXXI. törvény
MINDENKINEK NYILATKOZNIA KELL!
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) * olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyház
vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) * az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
CSAK AZ ALÁBBI ESETEKBEN KELL A KÖZZÉTÉTELI KÉRELMET KITÖLTENI:
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) * olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá
tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője
vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt
következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő
közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

