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VÁROSI FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSI PROGRAM
TATABÁNYA
2014.

A lakóközösség neve:……............................................................................
Címe:.................................................................................................................................

A pályázat tartalma:
- "PÁLYÁZATI ADATLAP" formanyomtatvány
- Lakóközösségi határozat (1. sz. melléklet)
- Egyéb helyiségek tulajdonosainak szándéknyilatkozata (2. sz. melléklet)
- Épület felmérési adatalapját (3. sz. melléklet)
- Igazolás a társasházi/lakásszövetkezeti önerő meglétéről.
- A lakóépület tulajdoni lap másolata (törzslap)
- A (közös) képviselő képviseleti jogosultságának igazolása

A pályázat benyújtás ideje: 2014. ................... hó ……nap
A pályázat minden előírt dokumentumot tartalmaz.

⃰

……….……………………………..
közös képviselő

megfelelő rész aláhúzandó

⃰ ⃰

a végleges önrész a beszerzési eljárás eredménye szerint alakul

………..……………………………….
Távfűtési Rendszert Fejlesztő
Közhasznú Nonprofit Kft.

PÁLYÁZATI ADATLAP

Pályázó lakóközösség:
neve:……………………..........................................................................................................
címe:........................…………………………...utca:..................................................házszám
Lakóközösség (közös) képviselője:
neve:................................................................………………………………...........................
címe:.........................................................................……………………………………….....
telefon száma:....................................... fax száma: ………………………………………….
Lakóközösség pénzintézete, bankszámla száma:
………………………………………………………..……………………………………………
Korszerűsítés:

költségosztós⃰

egyedi mérőórás⃰

A korszerűsítési munkák műszaki és finanszírozási adatai:
1. Költségosztós fűtéskorszerűsítési mód esetén:
Lakások száma :
Hőleadók száma a lakásokban összesen:
Ebből korszerűsítésben résztvevő lakások száma:
Hőleadók száma résztvevő lakásokban összesen:

…............ db
................ db
………… db
………… db

Fűtött közös helyiségek száma:
Hőleadók száma a fűtött lépcsőházban és egyéb közös helyiségben
összesen:

..……….. db
................ db

Egyéb nem lakáscélú, nem támogatott helyiségek, irodák, üzletek, egyéb
közületi felhasználók száma:
Hőleadók száma a helyiségekben összesen:

..………. db
…......…. db

Finanszírozási adatok:
Támogatott lakások önereje:
Támogatott közös helyiségek önereje:

8.500 Ft.- x ………db
8.500 Ft.- x ………db

..…..………………Ft.……………………Ft.-

Egyéb nem lakáscélú, nem támogatott felhasználók önereje (8/2012.(II.24.) kgy. sz. rendelet
szerint):
a kalkulált beruházási önerő: 34.000.- Ft/radiátor
34.000 Ft.- x …… db
Saját forrás (társasházi önerő) összesen:

⃰

megfelelő rész aláhúzandó

⃰ ⃰

a végleges önrész a beszerzési eljárás eredménye szerint alakul

....…………………Ft...…………………..Ft.-

2. Egyedi mérős fűtéskorszerűsítési mód esetén:
Lakások száma:

……….. db

Részt vevő Lakások száma:

……….. db

Összes fűtőtest száma lakásokban:

……….. db

Összes fűtőtest száma a résztvevő lakásokban:

……….. db

Lakások száma, ahol fűtőtest csere lesz:

……….. db

Cserélendő radiátorok száma összesen:

……….. db

Lakáson belüli csővezeték tervezett anyaga:

……………………

Egyéb közös helyiségek száma:

………. db

Összes fűtőtest száma közös helyiségekben:

………. db

Közös helyiségek száma, ahol fűtőtest csere lesz:

………. db

Cserélendő fűtőtestek száma összesen:

………. db

Közös helyiségen belüli csővezeték tervezett anyaga:

…………………..

Egyéb nem lakáscélú, nem támogatott helyiségek, irodák, üzletek, egyéb
közületi felhasználók száma:
Összes fűtőtest száma nem támogatott helyiségekben:

..………. db
………. db

Egyéb nem lakáscélú,nem támogatott helyiségek száma, ahol fűtőtest csere lesz: ………. db
Cserélendő fűtőtestek száma összesen:

………. db

Egyéb nem lakáscélú, nem támogatott helyiségeken belüli csővezeték
tervezett anyaga:

………………

(Minden egyéb, szükséges adat egyeztetése a tervezővel történik)

Finanszírozási adatok:
Támogatott lakásokra támogatás összege:

21.500.-Ft/radiátor x …… db =……………..Ft

Támogatott közös helyiségekre támogatás összege:
21.500.- Ft/radiátor x …. db = ……………Ft

Egyéb nem lakáscélú, nem támogatott felhasználók önereje(…………kgy. sz. rendelet szerint):
a kalkulált ⃰ ⃰ beruházási önerő:

150.000- Ft/radiátor
150.000 Ft.- x

⃰

Saját forrás (társasházi önerő) összesen:

megfelelő rész aláhúzandó

⃰ ⃰

a végleges önrész a beszerzési eljárás eredménye szerint alakul

…… db

....…………………Ft...…………………..Ft.-

Egyéb feltételek:

A lakóközösség kijelenti, hogy a benyújtott pályázat alapján 1 éven belül megvalósítja a
korszerűsítést a Távfűtési Rendszert Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. által nyújtott
támogatás igénybevételével.
A lakóközösség a Pályázati felhívásban rögzített műszaki átalakításokat a rögzített
finanszírozási módot, a költségosztós korszerűsítés esetén a fűtési hőenergia megosztásának
módját közös elhatározás alapján maradéktalanul megvalósítja, a társasházi önerőt, és a
munkálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítja és a korszerűsítés eredményeként
kialakított
fűtési
rendszert
5
évig
üzemelteti.
A felhasználói közösség határozatban rögzítette, hogy lakás/nem lakáscélú helyiség tulajdonos
változás esetén az új tulajdonos, mint a lakóközösség új tagja, szintén köteles betartani a
pályázatban és a Távfűtési Rendszert Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött támogatási
szerződésben foglaltakat.
A lakóközösség tagjai a pályázati felhívást és a "PÁLYÁZAT" tartalmát, valamint Városi
Fűtéskorszerűsítési Program beszerzési versenyszabályzatát részletesen megismerték, azt
közgyűlés (egyéb döntésre jogosult testülete, szerve) keretében megtárgyalták, elfogadták,
annak megvalósítására, betartására szándéknyilatkozatot tettek.
A lakóközösség a pályázat benyújtására és a Távfűtési Rendszert Fejlesztő Közhasznú
Nonprofit Kft.-vel kötendő támogatási szerződés aláírására felhatalmazta a (közös) képviselőt.
Szavazati arány: ……… fő mellette
tulajdoni arány: ……………..m2
.……… fő ellene
tulajdoni arány: ……………..m2
………. fő tartózkodott tulajdoni arány: ……………..m2
Összesen:

……… fő

tulajdoni arány: ……………..m2

Tatabánya, 2014. év ………..… hó …… nap

⃰

..........…………............................................
lakóközösség/szövetkezet
(közös) képviselőjének aláírása

megfelelő rész aláhúzandó

⃰ ⃰

a végleges önrész a beszerzési eljárás eredménye szerint alakul

1.sz. melléklet
LAKÓKÖZÖSSÉGI HATÁROZAT
TÁVFŰTÉSI RENDSZERT FEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
2014. ÉVI PÁLYÁZATI
FELTÉTELEINEK ELFOGADÁSÁRÓL
A …………………………………………lakóközösség/szövetkezet ……. …….sz. határozata.
A Tatabánya, …………………………………….…utca ……. sz. alatti (társasház/
lakásszövetkezeti ház) 201... év …..…………… hó …… napon ……. órakor megtartott
közgyűlése (döntésre jogosult részközgyűlése/tagértekezlete/igazgatósága), írásos szavazata, az
alapító okiratban rögzített korszerűsítésekre vonatkozó tulajdonosi hányad aránya alapján az
alábbi határozatot hozta:
A tulajdonosok felhatalmazzák ………………………… (közös) képviselőt a Tatabánya,
…………….……………………..utca
………sz.
épület
költségosztós/mérőórás
fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos alábbi teendőkre:
1. A lakás-, és nem lakáscélú helyiségek képviseletére a fűtéskorszerűsítési programban.
2. A pályázat benyújtására.
3. A korszerűsítési munkák finanszírozásához szükséges források biztosítására.
4. A kivitelezés fűtési idényen kívüli / belüli időszakban történő elvégeztetésére.
5. A Távfűtési Rendszert Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő támogatási
szerződés aláírására.
6. A Távfűtési Rendszert Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. által bonyolított pályáztatás
keretében kiválasztott fővállalkozóval kötendő vállalkozási szerződés aláírására.
7. Költségosztós korszerűsítés esetén a költségosztást végző szakcéggel az elszámolási
szerződés megkötésére, amely – a lakóközösség döntése alapján tartalmazza a
hőközpontban vagy hőfogadóban mért összes hőmennyiség fűtési hőenergia
megosztásának módját, amely …….% légköbméter és …..%. költségosztók alapján
történjen.
8. Folyamatos tájékoztatás nyújtására a pályázati feltételekről, munkálatok állásáról a
lakóközösséghez tartozó egyéb (iroda, üzlet, stb ) tulajdonosok számára is.
9. Lakástulajdonos változás esetén az új tulajdonos, mint a lakóközösség/szövetkezet új
tagja, szintén köteles betartani a „PÁLYÁZATI FELHÍVÁS”-ban rögzítetteket.
A lakóközösség a „Városi Fűtéskorszerűsítési Program Tatabánya
2014. ” pályázati
felhívásban foglalt feltételeket megismerte és tudomásul veszi és az alábbiak szerint szavazott.
Szavazati arány:
……. fő mellette
tulajdoni arány: ………..m2
……… fő ellene
tulajdoni arány: ………..m2
……… fő tartózkodott
tulajdoni arány: ………..m2
tulajdoni arány: ………..m2
Összesen:
……… fő
A lakóközösség/szövetkezet a fenti feltételeket jóváhagyja.
Mellékletek: …… pl. Lakóközösségi jegyzőkönyvek, dokumentumok.
Tatabánya, 2014. év ………………..….hó ….. nap
…………………………………….
közgyűlés jegyzőkönyvvezetője

………………………………..
közös képviselő

………………………………..
hitelesítő

…………………………………..
hitelesítő

⃰

megfelelő rész aláhúzandó

⃰ ⃰

a végleges önrész a beszerzési eljárás eredménye szerint alakul

2. sz. melléklet
EGYÉB NEM LAKÁSCÉLÚ HELYISÉG TULAJDONOSÁNAK
SZÁNDÉKNYILATKOZATA
(helyiségenként)

Tulajdonos neve: …….………..……………………………….………………………………..
Tulajdonos címe:………………………………………tel:. ……………………………………
Bérlő neve (bérlemény esetén): ……………………………..………………………………….
Felhasználói hely címe:…………………………………………….……………………………
Hőleadók (radiátor, csőregiszter, bordáscső) száma:

........… db

A " Városi fűtéskorszerűsítési program Tatabánya 2014. " elnevezésű pályázat tartalmát
részletesen
megismertem,
azt
elfogadom,
annak
megvalósítására,
betartására
szándéknyilatkozatot teszek.
Az általam használt helyiség költségosztós/mérőórás⃰ fűtéskorszerűsítési, átalakítási költségét
teljes körűen vállalom.
A lakóközösség többségi tulajdonosi döntését tudomásul vettem.

Tatabánya, 2014. év…….....................hó ......... nap

⃰

……………................................................
tulajdonos
cégszerű aláírása
P.H.

megfelelő rész aláhúzandó

⃰ ⃰

a végleges önrész a beszerzési eljárás eredménye szerint alakul

Sorszám

3. sz. melléklet
Épület felmérési adatalapja
Cím:
Házszám

Emelet
száma

lakások
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

⃰ megfelelő rész aláhúzandó

Ajtó
száma

Tulajdonos
aláírása

Radiátorok száma

Tulajdonos neve
Szoba

Szoba

Szoba

Szoba

Hall

Konyha Fürdő

Egyéb

Telefonszám
(kivitelezés
egyeztetéséhez)

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

⃰ megfelelő rész aláhúzandó

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Radiátorok helyiségenként összesen:
Radiátorok összesen (lakáscélú):
Egyéb nem lakáscélú helyiségek
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
Radiátorok helyiségenként összesen:
Radiátorok összesen (nem lakáscélú):

⃰ megfelelő rész aláhúzandó

Helyiségek

