3. számú melléklet

NYILATKOZAT AZ ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR ELLENJEGYZÉSÉVEL
Kedvezményezett neve:
…….……………………………………………………………………………......
Kedvezményezett ügyfél-azonosítója:
Pályázati felhívás megnevezése:
….…………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………
Támogatói okirat iratazonosítója:
Alulírott <kedvezményezett vagy képviselőjének neve> , az alábbi nyilatkozatot teszem:
I. Nyilatkozat a támogatással érintett projekt megvalósításáról
Nyilatkozom, hogy a jelen nyilatkozat alapján elszámolni kívánt projekt(rész) a
<támogatási kérelem iratazonosító száma> azonosító számú támogatási kérelemben
feltüntetett és a támogatói okirattal jóváhagyott építési és/vagy árajánlatos tételek szerint
kerül(t) megvalósításra:
igen

nem

II. Nyilatkozat módosított tételekről
A)
Nyilatkozom, hogy a jelen nyilatkozatom mellékleteként benyújtásra kerülő
„Módosított tételek indoklása” elnevezésű dokumentumban feltüntetett árajánlatos
tételek a kifizetési igénylés benyújtásakor hatályos Építési Normagyűjteménybe
(ÉNGY), vagy ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az építési tételt, akkor a kifizetési
igénylés és a támogatási kérelem benyújtása közötti időszakon belül megjelent
egyetlen ÉNGY-be sem sorolhatók be a nyomtatványban megjelölt indokok alapján.
B)
Nyilatkozom, hogy a <támogatási kérelem iratazonosító száma> azonosító számú
támogatási kérelemben feltüntetett tételek jelen nyilatkozatom mellékleteként
benyújtásra kerülő „Módosított tételek indoklása” elnevezésű dokumentumban
megjelölt indokok alapján történő módosítása/elhagyása a projekt műszaki, szakmai
tartalmát az eredetileg tervezetthez képest az alábbiak szerint érinti.
A projekt műszaki, szakmai tartalma:
nem változik/
magasabb/
azonos értékű
kedvezőbb

csökken/
kedvezőtlenül változik

Jelen nyilatkozatomhoz csatolásra kerülő szkennelt dokumentumok (a darabszám
megadása kötelező):
- Építési és felmérési napló
…….. db
- Az illetékes építésügyi hatóság által záradékolt építészeti-műszaki tervdokumentáció
…….. db
- Jogerős építési engedély
…….. db
- Az illetékes építésügyi hatóság igazolása arról, hogy a tevékenység nem építési
engedélyköteles
…….. db
- Minőségi tanúsítványok
…….. db
- Az árajánlat alapján elszámolni kívánt tétel(ek)hez kapcsolódó egyéb irat
…….. db
Kelt, ………………………(helység), ……….…………………… (dátum)
………..…………………………………..
(Kedvezményezett aláírása)
A < támogatói okirat iratazonosítója > azonosító számú támogatói okirathoz kapcsolódó
nyilatkozatot, valamint az annak mellékleteként benyújtott dokumentumok tartalmát
megismertem és azokkal, mint a beruházás építési műszaki ellenőre egyetértek.
Építési műszaki ellenőr neve nyomtatott betűvel:……………………………………………
Névjegyzéki jelölése (Kamarai szám/nyilvántartási szám): …...……………………............
Kelt, ……………………….(helység), ……………………………..(dátum)
……………………………………………
(Építési műszaki ellenőr aláírása)
Tanú 1

Tanú 2

Név: …………………………………………

Név:……………………………………..

Lakcím: ……………………………………… Lakcím: ……………………...................
Aláírás: ………………………………………

Aláírás: …………………………………..
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