
1. sz. melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 
a 2021. évi társasházak zöldfelület-fejlesztési célú pályázatához

I. A pályázóra vonatkozó adatok:

1. A társasház neve:

2. Címe: Budapest VI. kerület hrsz.

1 0 6 Budapest,                                                                                 (közterület, házszám)

3. A társasház adószáma:

4. Összes albetét száma ebből lakás: nem lakás:

5. Tulajdoni hányad megoszlása az ingatlan-nyilvántartás szerint:

Magántulajdon: Önkormányzati tulajdon:

II. A közös képviselőre/az intézőbizottság elnökére vonatkozó adatok:

6. A közös képviselettel megbízott személy/az intézőbizottság elnökének neve:

A képviseletre jogosító körülmény megnevezése:* közös képviselő – intézőbizottság elnöke

Címe: Levelezési címe:

telefonszáma(i): mobiltelefon száma(i):

e-mail címe:

III. A pályázatra vonatkozó adatok:

7. Kérjük foglalja össze röviden, hogy mit szeretnének a pályázat segítségével megvalósítani!

8. A támogatni kért tevékenység megvalósításának várható időpontja: ….... év ……….. hó … nap

9. Tervezett költségvetés Összeg (Ft)

9.1. Növények ültetése, telepítése  



Együttese
n: min.
60%.

9.2. Ágyások, magaságyások kialakítása

9.3. Növénykonténerek, virágtartók, virágládák  

9.4. Növényfuttató rács, háló, zöldfal  

9.5. Termőföld, humusz, alginit stb.  

9.6. A szükséges tervek és szakértői vélemények díja (max. 10%)

9.7. Kerti bútorok, kiegészítő elemek  

9.8. Kerékpártámasz, kerékpártároló

9.9. Csobogó, ivókút, esővízgyűjtő  

9.10. Kerti szerszámok, munkaeszközök  

9.11. Komposztáló láda, komposzttároló

9.12. Koros fa ápolási munkái  

9.13. Öntözőrendszer, kerti csap és a szükséges vízellátás kialakítása

9.14. Burkolt felület átépítése, helyreállítása

9.15. Szállítási költség (max. 0,5%)  

Összesen

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás összege

Vállalt önerő összege  

Fővárosi „Égig érő fű” pályázat keretében megítélt támogatás összege  

Tudomásul veszem, hogy az elnyert összeg felhasználásáról legkésőbb a felhasználási határidő
lejáratát követő 30 napon belül elszámolási kötelezettséggel tartozom.
A  pályázat  beadásával  hozzájárulok  a  megadott  adataim  kezeléséhez,  valamint  a  pályázat
tartalmának és a benyújtott fényképek közzétételéhez.

Kelt: …………………………………….………
…………………………………………

pályázó cégszerű aláírása

Kötelezően csatolandó mellékletek (pdf, jpeg, gif vagy png formátumban):

1. Közgyűlési  jegyzőkönyv  és  jelenléti  ív,  vagy  írásbeli  szavazás  dokumentumai,  amelyekből
kiderül, hogy a ház lakói tudnak a tervezett átalakításról, és ahhoz hozzájárulnak.

2. A társasház nyilatkozata az önrész biztosításáról.
3. 1 db, a főbb méreteket is tartalmazó alaprajz a házról és az udvarról (lehet kézzel rajzolt is),

vagy kertépítészeti tervdokumentáció.
4. 4-6 db fénykép a házról  és az udvarról  (melyeken látható  az  udvar  arányai  és a  pályázat

keretében megvalósuló munkálatokat megelőző állapota).
5. Költségeket alátámasztó dokumentumok, melyek lehetnek:

a) árajánlatok, webáruház képernyőfotók, kereskedői árlisták (a növények esetében fajtanév
és darabszám megjelölésével);

b) számlák  a  2021.  március  15.  és  a  pályázat  benyújtása  közötti  időszakban  történt
beszerzések esetében;

c) tételes tervezői költségbecslés (árazott költségvetési kiírás).
6. Nyilatkozat  arról,  hogy a pályázat  keretében a tervezés és megvalósítás az örökségvédelmi

szempontok figyelembevételével történik.
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