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 4. számú melléklet 

 

ADATBÁZIS 

az egyes irodák általános, adatszolgáltatásokhoz, pályázatokhoz szükséges adatairól 

 

Pályázathoz szükséges adatok 
 

Felelős 

Az önkormányzat gazdálkodási adatai: 
Sajátos működési bevétel 

Pénzügyi 
Osztály 

Mérlegfőösszeg Pénzügyi 
Osztály 

Módosított pénzmaradvány Pénzügyi 
Osztály 

Tartalékba helyezhető pénzösszeg Pénzügyi 
Osztály 

Népesség száma (fő) (ebből nő/férfi Szervezési és 
Ügyv. Osztály 

Foglalkoztatottak száma (fő) Szervezési és 
Ügyv. Osztály 

Munkanélküliek száma (fő) Szervezési és 
Ügyv. Osztály 

Munkanélküli nők száma (fő) Szervezési és 
Ügyv. Osztály 

Gazdaságilag inaktívak (fő) Szervezési és 
Ügyv. Osztály 

Foglalkoztatási arány (%) Szervezési és 
Ügyv. Osztály 

Gazdaságilag aktívak száma (fő) Szervezési és 
Ügyv. Osztály 

Az elmúlt 5 évben megvalósult jelentős projektek Vagyoncsoport 

Átnézeti helyszínrajz (kötelező olvashatóan feltüntetni a beruházással 
érintett ingatlanok helyrajzi számait) 

Vagyoncsoport 

Beruházási 
ügyintéző 

Ponttérképen jelölni a tervezett beruházás nyomvonalában (és annak 
közvetlen környezetében) elhelyezkedő forgalomvonzó létesítményeket. 
Jól láthatóan jelezni a célállomások főbejáratát egy olyan átnézeti 
helyszínrajzon kérjük bemutatni, ahol a tervezett nyomvonal és a 
forgalomvonzó létesítmény is jól látszik (elkülönített színnel). A 
forgalomvonzó létesítményeket két csoportra osztva (külön-külön színnel 
elkülönítve) mutassa be: egyik szín jelölje a hivatásforgalmi jelentőséggel 
bíró létesítményeket (pl.: iskola, óvoda, községháza, üzem stb.), másik 
szín jelölje a turisztikai jelentőséggel bíró létesítményeket (pl.: emlékhely, 
emlékmű, rom, vendéglátóhely, lovarda, természeti érték, aktív pihenést 

Vagyoncsoport 

Beruházási 
ügyintéző 
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szolgáló létesítmények stb.). A létesítményeket számmal jelölje a 
ponttérképen, és a térkép mellékleteként írásban sorolja fel név szerint. A 
térképen a méretadatok pontosan kivehetők legyenek 

60 napnál nem régebbi, hiteles, teljes tulajdoni lap Vagyoncsoport 

Földhivatal által kiadott, 1 évnél nem régebbi hiteles térképmásolat az 
érintett területre 

Vagyoncsoport 

A pályázó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya Vagyoncsoport 

Képviselő-testületi, közgyűlési határozat az önrész biztosításának 
összegéről és módjáról 

Képviselő-
testületi 
referens 

A területi állami főépítész iroda igazolása arról, hogy aktuálisan melyik 
határozati számmal ellátott Településrendezési Terv van hatályban 

Vagyoncsoport 

A projekt keretében közvetlenül érintett munkahelyek igazolása. A 
nyilatkozatot kiadó foglalkoztatót a ponttérképen szerepeltetni kell 

Szervezési és 
Ügyv. Osztály 

A pályázó jogi státuszának igazolása: legutolsó alakuló ülés 
jegyzőkönyvének kivonata 

Szervezési és 
Ügyv. Osztály 

A pályázó település jelmagyarázattal, méretaránnyal és határozati 
számmal ellátott Szerkezeti és Szabályozási terv részlete, a beruházás 
területére vonatkozóan. Valamint a Helyi Építési Szabályzat pályázatra 
vonatkozó kivonata és közlekedési alátámasztó szöveges és rajzi 
munkarészének másolata 

Főépítész 

A lakosság körében elvégzett társadalmi egyeztetését igazoló 
dokumentum 

Szervezési és 
Ügyv. Osztály 

Amennyiben a beruházással érintett közúton közösségi közlekedés 
történik, a megrendelő nyilatkozata a közösségi közlekedés 
üzemeltetéséről, valamint új viszonylat indítása esetén a megrendelő erre 
vonatkozó szándéknyilatkozata 

Vagyoncsoport 

Amennyiben helyközi közösségi közlekedés zajlik, vagy kerül 
elindításra a felújítással érintett útszakaszon, az illetékes VOLÁN 
társaság nyilatkozata. Ha nem releváns: a pályázó erre vonatkozó 
nyilatkozata 

Vagyoncsoport 

Amennyiben kerékpárforgalmi létesítmény kiépítését, vagy kijelölését 
is tartalmazza a pályázat: Civil szervezet (melynek alapító okiratában 
kerékpáros közlekedés szerepel) szakmai értékelést is tartalmazó 
támogató nyilatkozata. Amennyiben elválasztás nélküli közös gyalog- és 
kerékpárút kerül kialakításra, a nyilatkozatban a civil szervezetnek ki kell 
térni annak szükségszerűségére, illetve egyértelmű támogatásáról kell 
nyilatkoznia. Ha nem releváns: a pályázó erre vonatkozó nyilatkozata 

Műszaki osztály 
kommunális 

referens 

Állami tulajdonú utakat érintő fejlesztés esetében a vagyonkezelő 
hozzájáruló nyilatkozata. Ha nem releváns: a pályázó erre vonatkozó 
nyilatkozata 

Vagyoncsoport 

Rendőrségtől beszerzett baleseti adatokat igazoló dokumentum  Vagyoncsoport 

 


