2011. évi
Társasházi Felújítási Pályázat
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő
Testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a
társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 7/2011. (II. 28.)
rendelet, valamint a ….....számú határozat alapján pályázatot hirdet 2011.
április 5-től – 2011. május 13-ig terjedő időszakban az Önkormányzat
közigazgatási területén lévő társasházak részére.
Pályázati feltételek
1. A pályázatot a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán lehet benyújtani (Bp. VI. ker. Eötvös u.
4.) az erre rendszeresített nyomtatványon.
A nyomtatvány beszerezhető az Ügyfélszolgálaton és letölthető az Önkormányzat
honlapjáról (www.terezvaros.hu)
2. Az Önkormányzat a támogatást 5 évre, általános felújítási célra, visszatérítendő
kamatmentes támogatásként nyújtja a társasházak részére.
A pályázat keretösszege: 60 millió Ft, melyből 50 millió Ft homlokzatfelújításokra, 10
millió Ft kéményfelújításokra fordítható.
3. A támogatás összege legfeljebb a társasház által elfogadott – felújításra
vonatkozó – költségvetés 50 %-a lehet, de nem haladhatja meg a bruttó 6 millió
forintot.
4. Az önkormányzat által támogatott munkák:
a) külső, belső homlokzat felújítása
b) kémények, tetőszinti falazatok felújítása.
5. A pályázati részvétel feltétele, hogy a társasház:
a) rendelkezzen ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett alapító okirattal,
b) rendelkezzen az összes tulajdonostársnak a tulajdoni hányad szerinti
többségével hozott határozatával a pályázaton való részvételről,
A határozatnak tartalmaznia kell:
- a pályázaton való indulás szándékát
- a pályázati feltételek elfogadását
- a felújítási munka megnevezését
- az elfogadott árajánlatot
- a pénzügyi forrásokat, az önrész rendelkezésre állásának módját
- nyilatkozatot, hogy amennyiben a munka tényleges bekerülési összege
magasabb a benyújtott költségvetésben szereplő összegnél, akkor a
többletköltség a tulajdonosokat terheli.
c) rendelkezzen a tervezett munka elvégzéséhez szükséges, a kért támogatáson
felüli összeggel ( önrésszel),

d) biztosítja a kiíró Bizottság, valamint a Hivatal részére a betekintést a
pályázattal kapcsolatos valamennyi dokumentumba,
e) a pályázaton való indulási szándékával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a
számlavezető pénzintézetnél a kapott támogatás összegére azonnali
beszedési megbízást engedélyez az Önkormányzat részére.
f) 1 millió Ft-ot meghaladó önkormányzati támogatás esetén műszaki ellenőrt
szerződtet.
A támogatás kizárólag meg nem kezdett munkára adható.
Az önkormányzat csak a pályázattal elnyert támogatásért tartozik felelősséggel.
6.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a tervezett munkák bemutatását,
b) a részletes költségigényt,
c) az igényelt támogatás mértékét és összegét,

7. A pályázat akkor érvényes, ha a 7/2011. (II. 28.) rendeletben, valamint
pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelel.

a

8. A felújítási munkákat a szerződés aláírásától számított 1 éven belül be kell
fejezni. A határidő egy alkalommal a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi
Bizottság döntése alapján maximum 6 hónappal meghosszabbítható.

A pályázatok elbírálása
A beérkezett pályázatokat a Polgármesteri Hivatal dolgozza fel, az elbírálásról a
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság dönt a beadási határidő lejártát
követő 30 napon belül. A döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak.
A Bizottság döntéséről a pályázók a közös képviselő útján értesülnek a döntéstől
számított 10 munkanapon belül.
Budapest, 2011. …...................

Czuppon Zoltán Zsolt
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
elnöke

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő
Testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a
társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 7/2011. (II. 28.)
rendelet, valamint a …...............számú határozat alapján 2011. április 5-től –
2011. május 13-ig terjedő időszakban pályázatot hirdet az Önkormányzat
közigazgatási területén lévő társasházak felújítására.
A pályázati kiírás – mely részletesen tartalmazza a pályázati feltételeket, a
pályázat benyújtásához szükséges adatlapot és a dokumentumok
felsorolását – megtekinthető az Önkormányzat honlapján, valamint a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
A pályázati anyag benyújtásának végső határideje: 2011. május 13. 12 00h.

Czuppon Zoltán Zsolt
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
elnöke

ADATLAP
TÁRSASHÁZI FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZATHOZ
1. Társasház címe:
Bp. VI. ker. ………..…..........….............utca……..…házszám:......…………….hrsz.
2. Önkormányzat tulajdoni aránya: ...…….………%.
3. Az épület műemlékjegyzékben szerepel-e ?
( műemléki, helyi védettség )

igen

nem

4. Az elvégezni kívánt munka rövid leírása :
Munka megnevezése
( fontossági sorrendben )

Felújítás
költsége

Pályázott támogatás
összege

4.1. ……………………………………. ………………… ……………………………………
4.2……………………………………... ………………… ……………………………………
5. A felújítás összes költsége :

…..……………......Ft

6. A pályázott összes támogatás összege :

...…………………..Ft

7. A társasház számláját vezető pénzintézet
neve: ……………………………………...........................
címe: ………………………………………........................
számlaszáma: ………………………………....................
8. Közös képviselő neve: .………………………….……………………………………...
címe: ………….……………………………………………………....
tel.: …………………………………………………………………...
9. Bejegyzett alapító okirata van-e a háznak:

igen

nem

Budapest, 2011. ………………………………..
……………………………
közös képviselő aláírása

Mellékletek ( dossziéba fűzve) :
1. Közgyűlési jegyzőkönyv, amely tartalmazza:
- a társasház pályázaton való indulási szándékát,
- a feltételek elfogadását,
- a felújítási munkák megnevezését (árajánlat szerint),
- a tulajdonosok tulajdoni hányad szerinti többségével hozott szavazatát a
felújítási munkákról,
- a tulajdonosokat terhelő költségek viselését, a befizetés módját
- nyilatkozatot, miszerint a társasháznak nincs tartozása,
- azonnali beszedési megbízásra vonatkozó engedély a számlavezető
pénzintézettől.
A közgyűlési jegyzőkönyv csak a jelenléti ívvel együtt érvényes, írásbeli
szavazás nem fogadható el.
2. Árajánlat a felújítási munkákról.
3. Építési engedélyköteles munkánál kötelezettség vállalásról szóló nyilatkozat a
munka megkezdése előtti építési engedély beszerzéséről.

