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PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  ŰŰRRLLAAPP  

 

AA  TTiisszzaaúújjvváárroossii  VVáárroossii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  áállttaall  aallaappííttootttt  ééss  aa  TTáárrssaasshháázzaakk,,  LLaakkáásssszzöövveettkkeezzeetteekk  ééss  EEggyyeeddii  

LLaakkáássttuullaajjddoonnoossookk  ÉÉrrddeekkvvééddeellmmii  EEggyyeessüülleettee  áállttaall  kkeezzeelltt  ÉÉppüülleett--ffeennnnttaarrttáássii  AAllaapp  iiggéénnyybbeevvéétteelléérree..  
 

Pályázó neve, 

címe: 

 3580 Tiszaújváros, ---------------------------------- u. --------- sz. 

Lakások száma: 

Képviselő neve, 

levelezési címe, 

elérhetősége: 

 Lakások fűtése: távfűtés            
igen,                nem 

Pályázó 

Bankszámlaszámai, 

LTP és a lekötött és 

szabad 

pénzeszközei: 

 

Pénzintézet neve: Számlaszám: Ft 

   

   

   
 

Az elvégzendő 

felújítási munkák: 

 

 

Kivitelező 

megnevezése: 

 

 

Kivitelezés költsége: 

    ………………………. Ft 

Saját forrás, önrész:  

        ……………………. Ft 

Igényelt összeg: 

  ……………………………….. Ft 

Kért Futamidő (max.36 hónap): 

                     ……………………………. hónap 

Vállalt havi törlesztő részlet:  

         …………………………….. Ft 

 

Az Egyesület felé jelenleg fennálló visszatérítendő támogatás összege:     ……………………… Ft 

 

Kelt.: Tiszaújváros, …………. év…………………hónap…………..nap. 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek:  

 

 

 

       ---------------------------------------------- 

       Pályázó képviselőjének aláírása, bélyegző 

 

A Társasházak, Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulajdonosok érdekvédelmi Egyesület Vezetősége  a 

pályázatot  20…………………… nap megtárgyalta és a következő …………….. sz. határozatot hozta: 

Megítélt támogatás: 

  …………………. Ft 

Futamidő: 

     ……………. hónap 

Első törlesztő részlet: 

  …………………… Ft 

Havi törlesztő részlet: 

    …………………..  Ft 

 

 

 

       ---------------------------------------------- 

          Egyesület képviselőjének aláírása 

 

Kiutalás időpontja: Szerződés száma, kelte: 
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Pályázati feltételek 

 
1. Az Épület-fenntartási alapból nyújtható támogatásra pályázhatnak Tiszaújváros közigazgatási 

területén működő távhővel és eredetileg gázfűtéssel ellátott,1992. július 01. előtt kiadott építési 

engedéllyel rendelkező azon társasházak, lakásszövetkezetek lakóközösségei, akik egyesületi 

tagok. 

2. A támogatás formája: visszatérítendő, kamatmentes támogatás, amely 3 éves futamidőre 

nyújtható. Mértéke az elismerhető kivitelezési költség maximum 70 %-a, de lakásonként 

maximum 72.000,- Ft. 

3. Támogatás felhasználható: 

- azonnali beavatkozást igénylő műszaki problémák, 

- az épületek állagmegóvásával kapcsolatos problémák, 

- a városképet javító felújítások, 

- épületgépészeti felújítások – kivéve központi programok 

- panel épületek gyűjtő-szellőző rendszereinek tisztítása 

4. A pályázatokhoz mellékelni kell: 

- A társasház közgyűlésének döntéséről szóló jegyzőkönyvi kivonatot a felújítási 

munkák elhatározásáról, amely a tulajdonosok aláírásával tükrözi a többség 

véleményét. 

- A kapott támogatás 3 év alatt történő visszafizetését biztosító felújítási alap vagy 

meghatározott összegű többletbefizetés képzéséről szóló közgyűlési határozatot. 

- Bankfedezeti igazolást az árajánlatban szereplő összeg önrészének rendelkezésre 

állásáról, valamint a pénzeszközökről ( lekötött betét, értékpapír). 

- A támogatás igénylését megelőző naptári évre vonatkozóan a társasház 

gazdálkodásáról szabályszerűen összeállított egyszerűsített éves beszámolót ( mérleg, 

eredmény-levezetés).  

- A kivitelező nevét, címét és legalább 2 db 3 hónapnál nem régebbi, a pályázatban 

szereplő munkák elvégzésére vonatkozó kivitelezői árajánlatot. 

5. A pályázatok benyújtásának határideje: tárgyév május 31. 

/Amennyiben a rendelkezésre álló összegre nem érkezik be pályázat az egyesület új pályázatot 

írhat ki tárgyév július 31-ig, melynek elbírálására az adott év  augusztus 31-ig van lehetőség./ 

6. A pályázatok elbírálásának ideje: tárgyév június 30.  

Az elbírálás eredményéről az Egyesület vezetősége 15 napon belül írásban tájékoztatást nyújt, 

valamint az elbírálást követő 30 napon belül megköti a támogatási szerződéseket. 

7. A pályázati űrlapok igényelhetők az Egyesület és a Karolah Kft. székhelyén. 

8. A pályázatok benyújthatók az Egyesület könyvelését végző Karolah Kft. székhelyén, 

Tiszaújváros, Árpád út 8. fszt.3.  

9. A felsorolt mellékleteket, igazolásokat a társasháznak, lakásszövetkezetnek a pályázat 

mellékleteként kell becsatolni. Hiányos adatok, valamint a mellékletek csatolása nélkül a 

pályázat csak teljes körű hiánypótlás után kerül elbírálásra.  

10. Nem nyújtható támogatás azon lakásszövetkezetek és társasházak részére, amelynek az Egyesület 

felé van fennálló visszatérítendő támogatása, amíg a korábbi támogatást vissza nem téríti. 

Az Egyesület a pályázat benyújtását követően előzetes ellenőrzést tarthat. A beruházás befejezését, a 

műszaki átadás-átvételt követően utólagos ellenőrzésre kerül sor.   

 

Tiszaújváros, 2013.  


