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Pályázó
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Pályázat
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helyrajzi szám: ingatlanok helyrajzi számai:

Keltezés Keltezés dátuma:
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A TANYÁK LAKÓÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA, VALAMINT LAKÓ- ÉS VAGYONBIZTONSÁGOT SZOLGÁLÓ 

EGYÉNI FEJLESZTÉSEKRE (TP-3-2017)

PÁLYÁZATI ADATLAP

A Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi pályázati felhívásához

a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében

A pályázati rendszer 

generálja!

A pályázati rendszer 

generálja!

Kérem, adja meg a 

személyi igazolványban 

szereplő teljes nevet!

Válasszon a legördülő 

listából!

A település nevének és helyrajzi számának 

megadása szükséges!

A pályázat postára adásának napján 30 napnál nem 

régebbi elektronikus tulajdoni lap másolata  arról a 

tanyaingatlanról, ahol él mellékletként csatolni kell! 

Amennyiben a tanyatelek tulajdoni lapján csak 

helyrajzi szám szerepel (vagy a cím nem egyezik 

meg a lakcímkártyán szereplővel), jegyzői igazolást 

is szükséges mellékelni arról, hogy az adott helyrajzi 

szám a lakcímkártyán szereplő címmel azonos.
A település nevének és helyrajzi 

számának megadása szükséges!

A pályázat postára adásának 

napján 30 napnál nem régebbi 

elektronikus tulajdoni lap másolata 

minden a pályázat keretében 

fejlesztéssel érintett ingatlanról 

mellékletként csatolni kell! kar

Dátum (megfelelő forma: 

ÉÉÉÉ.HH.NN.)

A pályázó által a benyújtott 

pályázatának adott címét 

szükséges beírni.



I. A pályázó adatainak feltöltése

Kincstári ügyfél-azonosító szám: 

Ha a regisztrációs száma igénylés alatt van, akkor jelölje ezt be: 

Pályázó székhelye:

Irányítószám: Település:

Közterület neve, házszám:

Pályázó levelezési címe:

Irányítószám: Település:

Közterület neve, házszám:

vagy postafiók:

A fejlesztendő tanya a pályázó lakóhelye, vagy tartózkodási helye? lakóhelye

tartózkodási helye

A lakcímkártyán található dátum szerint hány 

éve él a fejlesztendő tanyán?

Telefonszáma:

E-mail cím:

Adószám, vagy

adóazonosító jel:

Születés éve:

Születési név: Anyja neve:

Csatolni kell a lakcímkártya és a személyi igazolvány 

mindkét oldalának olvasható fénymásolatát, amellyel 

igazolja, hogy 2017. január 1. előtti időponttól 

kezdve életvitelszerűen a tanyán, mint lakóhelyén, 

vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó 

tanyán, mint tartózkodási helyén él.

Abban az esetben, ha az előbbi igazoló okmányokkal 

a tanyán lakás tényét nem tudja alátámasztani, 

kérem csatoljon jegyző vagy járási hivatal vagy 

kormányhivatal által kiadott igazolást; az igazolás 

nem helyettesíti a lakcímkártyát. 

A Magyar Államkincstártól (korábban: MVH) 

kérhető azonosító szám, amelyet az adószám és 

bankszámlaszám megadásával lehet igényelni.

Mellékelni kell a pályázó bankszámlaszámával és 

adószámával ellátott, a Magyar Államkincstár 

ügyfél-azonosító visszaigazolását tartalmazó 

dokumentumot, vagy igazolást arról, hogy 

kérelmezte nyilvántartásba vételét a Magyar 

Államkincstár által vezetett Egységes 

Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe.

Nem kötelezően 

kitöltendő.

megfelelő forma: +06-

20/765-4321

Az adószámnak, illetve az adóazonosító 

jelnek meg kell egyeznie a Magyar 

Államkincstár igazolásán szereplő adattal.



Bankszámlaszám:

A pályázó áfa visszaigénylésre jogosult? igen nem

Kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó Kapcsolattartó

beosztása: e-mail címe:

Kapcsolattartó Kapcsolattartó

telefonszáma: fax száma:

II. A tanyán élő lakosok helyzetének általános bemutatása

A tanyán élő állandó ebből 18 évnél

lakosok száma: fiatalabbak száma:

ebből 60 év felettiek Az együtt élő családi

száma: generációk száma:

A pályázó munkaerőpiaci helyzete

A pályázó gyermekét/gyermekeit egyedül neveli? igen nem

Él-e a tanyán tartósan beteg, fogyatékkal élő, rokkant személy? igen nem

Együttműködik-e tanyagondnokokkal, családsegítőkkel?

Mennyi a tanyán élők egy főre jutó havi nettó jövedelme? (Ft)

A tanyán élők részletes bemutatása

A 18 éven aluli gyermekek száma.

Nagyszülő, szülő, 

gyermek, unoka stb.

A pályázat keretében gazdaságilag nem aktív személynek minősül, 

aki nem sorolható be sem a foglalkoztatottak, sem a munkanélküliek 

csoportjába:

a) inaktív kereső: az a személy, aki kereső tevékenységet nem folytat, 

ám jövedelemmel (pl. nyugdíj, gyermekgondozási segély) rendelkezik, 

valamint

b) eltartott személy.

A 60 éven felüli 

idősek száma.

Válasszon a legördülő listából!

Mutassa be röviden a tanyán élőket!

Írja le részletesen a tanyán élők számát, életkorát, egészségügyi állapotát! Indokolja meg, hogy a tanyán 

élők számára miért volna fontos a fejlesztés megvalósulása!

Térjen ki részletesen a tanyán élők szociális és munkaügyi helyzetére.

Maximum 2000 karakter!

A bankszámlaszámnak meg kell 

egyeznie a Magyar Államkincstár 

igazolásán szereplő számlaszámmal.

Kérem, adja meg a személyi 

igazolványban szereplő teljes 

nevet!

megfelelő forma: +06-

20/765-4321

megfelelő forma: +06-

87/654-321

Mellékletként igazolni kell.

Egy számot adjon meg 

tagolás nélkül! 

Mellékletként igazolni kell.



III. A tanya általános állapota, bemutatása

Távolság a legközelebbi Távolság a legközelebbi

településtől (km) szilárd burkolatú úttól (km)

Meglévő infrastruktúra: vezetékes villany szilárd burkolatú út

egyedi villany gépkocsi

vezetékes ivóvíz

fúrt kút

A tanyai lakóépület A tanyai lakóépület 

építésének az éve: utolsó felújítási éve:

A fejlesztéssel érintett lakóépület falazata:

A fejlesztéssel érintett lakóépület nem rendelkezik alappal, a fejlesztés tartalmazza az alap kialakítását:

igen nem

A tető ácsszerkezete jelenleg megoldott? igen nem

A tető héjalása jelenleg: azbeszt cem. vagy pala

nád vagy szalma

cserép vagy egyéb

A lakóépület komfortfokozata:

A lakóépület egy lakóra jutó nettó alapterülete (m2):

A tanya jelenlegi állapotának leírása

Alaprajzot a tanyatelekről, a lakó- és 

gazdasági épületek megjelölésével, 

neveinek feltüntetésével, kerítés 

megjelöléséval mellékelni kell!

Fényképet - papír alapon - a tanyatelek 

épületeiről mellékelni kell! A 

fényképeknek tükrözniük kell az 

alapállapotot, valamint azt, hogy a tanya 

ténylegesen lakófunkcióval bír.

Mutassa be röviden a tanyai épületek (lakóházak, gazdasági épületek) jelenlegi 

állapotát, épületenként térjen ki az alapterületre (m2), az építés évére, valamint az 

utolsó felújítás évére!

Maximum 1000 karakter!

Jelölje mely infrastrukturális elemekkel rendelkezik a tanya!

Válasszon a legördülő 

listából!



A fejlesztés részletes bemutatása

IV. A fejlesztés hatásai

A fejlesztés várható közvetlen és releváns pozitív környezeti vagy természeti hatásai

VI. Költségvetés, forrásszerkezet

Források

Saját forrás: Ft

Igényelt támogatás: Ft

Saját forrás összetétele

Önerő: Ft

Hitel: Ft

A fejlesztés részletes ismertetése: hol, mi valósul meg, milyen technológiával? Adja meg a fontosabb műszaki 

paramétereket.

Figyeljen rá, hogy az itt felsorolt projektelemek mind megjelennek a költségelemek között is!

Gép, eszköz beszerzése esetén, valamint építési munkálatok esetén legalább 1 db árajánlatot mellékelni kell! Az 

árajánlat pontosan tartalmazza a nettó/bruttó árat, az árajánlattevő adatait, valamint az árajánlattevő cégszerű 

aláírását, továbbá gép, eszköz beszerzése esetén kerüljön feltüntetésre annak új, vagy használt jellege is!

Építési engedély köteles beruházások esetén csatolandó építési 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 1. számú mellékletében foglalt 

tevékenységeknek, és a nyilatkozatban azokat tételesen besorolja a rendelet 1. számú mellékletében foglalt 

tevékenységekbe a bekezdés számának megadásával, úgy nem szükséges építéshatósági nyilatkozat megküldése arról, 

hogy a tevékenység nem építési engedély köteles.

Maximum 1000 karakter!

Sorolja fel, és röviden mutassa be a fejlesztés 

közvetlen és releváns pozitív környezeti vagy 

természeti hatásait!

Maximum 1000 karakter!

Amennyiben a saját forrás összege 

megváltozik kérjük az önerő és/vagy hitel 

összegét is javítani szíveskedjen!

A fejlesztés összköltségének 

maximum 75%-a 

igényelhető.



Költségelszámolás

Igényel támogatási előleget? igen nem Ha igényel, az összes

támogatás hány %-át?

Ft

Sajáterő intenzitás: Ft

Támogatási intenzitás: Ft

Összes elszámolható költség: Ft

VI. A fejlesztés ütemezése

A fejlesztés tervezett ütemezése

Kezdés

Befejezés

Költségnem Mennyiség
Mennyiség 

egysége

Nettó 

összesen (Ft)
ÁFA (Ft)

Elszámolható 

nettó Ft

Dátum (megfelelő forma: 

ÉÉÉÉ.HH.NN.)

Dátum (megfelelő forma: ÉÉÉÉ.HH.NN.)

Legkésőbbi időpont: 2018. április 

30!

Kérem, hogy épületfelújítás esetén az egy árajánlaton szereplő összes tételt 

egy sorban jelenítse meg!

Figyelem! A fejlesztés vállalt elemeire csak az kap a pályázat értékelésekor 

plusz pontot, akinek az adott fejlesztés a költségelszámolás táblázatában is 

megjelenik!

A rendszer tölti ki.



Nyilatkozati adatok

Az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg benyújtottam

nem nyújtottam be

Ha korábban nyújtott be, akkor annak részletei

Nyilatkozom, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek:

Kelt……………………………….. 2017……………….

A pályázó aláírása

………………………………………………………..

Maximum 1000 karakter!



A pályázó nyilatkozik, hogy:

1. a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt

csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 

folyamatban;

3. a saját forrás rendelkezésére áll;

4. megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, kivéve, ha erről a Kormány 

az Áht. 50. § (2) bekezdése szerint egyedi határozatban döntött;

5. nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás 

céljának megvalósulását meghiúsíthatja;

6. vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötésekor rendelkezik a támogatott tevékenység megvalósításához  

szükséges hatósági engedélyekkel, amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött;

7. vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötésekor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással – 

kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó  

döntés hitelesített másolatával igazolja – vagy adók módjára behajtandó köztartozással;

8. vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötésekor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan

igénybevétele miatt jogerős döntéssel megállapított köztartozása;

9. vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötésekor, természetes személy esetén nem áll gazdálkodási  

tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt;

10. a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés összköltségének, a fejlesztés megvalósítási 

helyének, és időpontjának nyilvánosságra hozatalához hozzájárul;

11. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján 

a pályázatában, valamint a hatósági szerződésben feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak 

monitoring tevékenységhez történő felhasználásához hozzájárul;

12. a Támogató által előírt biztosítékokat a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően rendelkezésre 

bocsátja;

13. a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás valamely alrendszeréből 

nem részesült olyan támogatásban, ahol az elnyert támogatásról szóló szerződés rendelkezéseit, feltételeit 

megszegte volna, a szerződésben foglalt kötelezettségét nem teljesítette, kivéve az elháríthatatlan külső ok

 (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri 

rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet szerinti vis maior esetét;

14. a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának – Rendeletben 

meghatározott szervek által történő – ellenőrzéséhez hozzájárul;

15. a most benyújtott fejlesztési célra más támogatásban még nem részesült;

16. az Ávr. 81. §-ában meghatározott esetek egyikének sem felel meg.

Kelt……………………………….. 2017……………….

A pályázó aláírása

NYILATKOZATI LAP

………………………………………………………..



1. A pályázó nyilatkozik, hogy: 

ÁFA visszaigénylésre jogosult. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

Kelt……………………………….. 2017……………….

p.h.

A pályázó aláírása

2. A pályázó nyilatkozik, hogy: 

ÁFA visszaigénylésre nem jogosult. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

Kelt……………………………….. 2017……………….

p.h.

A pályázó aláírása

ÁFA NYILATKOZAT

………………………………………………………..

………………………………………………………..



A tanya társtulajdonosai nyilatkoznak, hogy

hozzájárulnak a pályázat benyújtásához, illetve pozitív támogatási döntés esetén a fejlesztés megvalósításához.

Kelt……………………………….. 2017……………….

p.h.……………………………………………………….. p.h.……………………………………………………….. p.h.………………………………………………………..

1. társtulajdonos 2. társtulajdonos 3. társtulajdonos

HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT



1. A pályázó nyilatkozik, hogy: 

az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be.

Kelt……………………………….. 2017……………….

p.h.

A pályázó aláírása

2. A pályázó nyilatkozik, hogy: 

az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg benyújtott.

Kelt……………………………….. 2017……………….

p.h.

A pályázó aláírása

………………………………………………………..

NYILATKOZAT KORÁBBI, VAGY EGYIDEJŰ TÁMOGATÁSI IGÉNYRŐL

………………………………………………………..


