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PÁLYÁZATI KÉRELEM 

 

TÁRSASHÁZAK KÜLSŐ HOMLOKZATI SZIGETELÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI 

TÁMOGATÁSÁHOZ 

 

Kérelmező: ...........................................................................................................................................  

A pályázó címe:  Irányítószám: ..................................................................................................  

  Település: .......................................................................................................  

  Utca: ...............................................................................................................  

  Házszám: ........................................................................................................  

 

Levelezési címe:  Irányítószám: ..................................................................................................  

  Település: .......................................................................................................  

  Utca: ...............................................................................................................  

  Házszám: ........................................................................................................  

Telefon: .................................................................................................................................................  

Fax: .......................................................................................................................................................  

E-mail: ..................................................................................................................................................  

 

Adószám: ..............................................................................................................................................  

Statisztikai számjel: ..............................................................................................................................  

Cégjegyzékszám (lakásszövetek esetén): .............................................................................................  

Helyrajzi szám: .....................................................................................................................................  

 

Lakóközösség képviseletére jogosult személy: ....................................................................................  

Ügyintéző neve: ....................................................................................................................................  

Elérhetőség: ..........................................................................................................................................  

 

Alulírott pályázati kérelmező kérem, hogy a részemre megítélt támogatást az Önkormányzat a pályázati 

támogatás megítélését követő 30 napon belül becsatolt kivitelezési szerződésben megjelölt kivitelező részére, 

annak bankszámla számára utalja át közvetlenül (kifizetés engedményezése). 

 IGEN NEM 

 

A támogatást kérő bankszámla száma (ahová jóváhagyás esetén a pályázati feltételekben leírtak szerint a 

támogatási összeg átutalását kéri) 

 

Számlaszáma:         -         -         

 

A számlát kezelő pénzintézet megnevezése, címe: ..............................................................................................  

 

 

Dátum:……………………………….. Aláírás:…………………..…………… 

 

PH 
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A BERUHÁZÁS PÉNZÜGYI ADATAI 

 

 

2.1. A beruházás tervezett pénzügyi forrásai 

 

A beruházási költség ÁFÁ-val értendő, kivéve azon pályázatokat, ahol a pályázónak ÁFA visszaigénylési 

joga van. 

Kérjük az összegeket Ft-ban feltüntetni! 

 

A kért vissza nem térítendő támogatás: .............................................................................................................  

 

Saját forrás: ........................................................................................................................................................  

 

Összes forrás: .....................................................................................................................................................  

 

 

Homlokzati hőszigetelés vastagsága: .................................................. cm 

 

Homlokzati hőszigetelés mennyisége: ................................................. m2 

 

Homlokzaton megjelenő színek és azok arányainak felsorolása és bemutatása: 

 

  ......................................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................   

 

2.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem (a megfelelő választ jelölje x-szel): 

 

ÁFA visszaigénylési joggal nem rendelkezem:  

  

ÁFA visszaigénylési joggal rendelkezem:  

 

 

2.3. A beruházás tervezett kezdési időpontja: 

 

 év  hó  nap 

 

A támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektre nem lehet igényelni. (A pályázat 

benyújtási időpontjának a pályázatot tartalmazó boríték ill. csomag postán történő feladását kell tekinteni.) 

 

 

2.4. A beruházás befejezésének tervezett időpontja: 

 

 év  hó  nap 

 

 

 

Dátum:……………………………….. Aláírás:…………………..…………… 

 

PH 
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MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSHEZ 

(KIVITELEZŐ TÖLTI KI!) 

 

 
 

Pályázó neve: .........................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 

Beruházás címe: .....................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 

Árajánlat készítő / tervező* neve: ..........................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 

Árajánlat készítő / tervező* címe: ..........................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 

Árajánlat készítő / tervező* adószáma: ..................................................................................................  

 

  

 

 

Ezennel igazolom, hogy a fent nevezett beruházáshoz készített árajánlatom/ kiviteli tervem mindenben 

megfelel a hatályos hőtechnikai előírásoknak.  

 

 

 

 

 

Dátum:............................................  Aláírás: ...........................................  

 

 

PH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A vonatkozó rész aláhúzandó. 
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Tájékoztatás 
 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 

a társasházak külső homlokzati szigetelésének önkormányzati támogatásáról szóló 

8/2021 (V.17.) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

A pályázati kérelmek 2022. március 7. napjáról 2022. szeptember 30. napjáig nyújthatók be, 

azokat a Képviselő - testület folyamatosan bírálja el. 

 
A támogatást elnyerő pályázó társasház köteles a vállalt fejlesztést 2023. október 31. napjáig 

megvalósítani. 

Tájékoztatom, hogy a támogatás kizárólag a 2000. év előtt épült és használatba vett társasházi 

ingatlanokra vehető igénybe. 

Továbbá nem igényelhető támogatás azon ingatlanok vonatkozásában, amelyekre a Megújuló Berente 

támogatási program 2019-2020-ról szóló 8/2019 (IV.11.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése 

alapján támogatás már igénybevételre került.  

 

A pályázat benyújtásához kérem az alábbi pontok áttanulmányozását és azok teljesítését, mivel 

ügyintézőnk a hiányos és nem megfelelően kitöltött pályázati kérelmeket nem köteles befogadni. 

 

A pályázati kérelem igényelhető személyesen vagy letölthető a www.berente.hu honlapról. 

 

 

A pályázati kérelemhez csatolni kell: 

 

a) a pályázó társasház által megvalósítandó fejlesztést alátámasztó nyertes, tételes kivitelezői 

árajánlatot, amely összhangban van az energetikai és település képi előírásokkal, és megvalósítja 

a falakra vonatkozóan az U=0,24 W/m2K előírást, 

b) a tervezett homlokzati színezésre vonatkozó színkódokat és ezek arányát a színezendő felületen; 

c) a társasházi közgyűlésének a pályázat benyújtását alátámasztó, a Társasházi törvény által előírt 

50%-ot meghaladó szavazattöbbségű, közgyűlésen vagy írásbeli szavazással meghozott 

határozat(ok)ról szóló hitelesített jegyzőkönyvi kivonatot, mely tartalmazza a kivitelezési költség 

és a nyertes kivitelező elfogadását, illetve a támogatáson felüli beruházási költségek viselésére 

vonatkozó kifejezett hozzájáruló nyilatkozatot; 

d) a társasház 30 napnál nem régebbi, földhivatali tulajdoni törzslapját; 

e) a társasház működését, adószámát és ÁFA alanyisággal kapcsolatos helyzetét igazoló, 30   napnál 

nem régebbi, NAV-os törzsadat igazolás; 

f) a területileg illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását közteher mentességről; 

g) jogosult energetikai szakértő által, tanúsító programmal készített, 90 napnál nem régebbi 

energetikai számítást, amely meghatározza a minimálisan elvégzendő hőszigetelési feladatokat; 

h) a katasztrófa védelem hozzájáruló nyilatkozatát. 

 

Berente, 2022. március 7. 

         Nyeste József 

http://www.berente.hu/
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polgármester 


