2. melléklet a 2/2015. (II.14.) önkormányzati rendelethez1

Pályázati adatlap
I. Általános adatok
1. A pályázat tárgya (a pályázat megvalósítási helye, természetbeni címe)
helyrajzi szám
irányítószám
település
cím (út, utca, tér stb...)
házszám

2. Pályázó teljes neve
A pályázó székhelye
irányítószám
település
cím (út, utca, tér stb...)
házszám
megye

3. A pályázó azonosító adatai
adószám
KSH szám
társadalombiztosítási törzsszám
elszámolási számlájának száma
elszámolási számláját vezető
hitelintézet neve

4. A pályázó képviseletre jogosult személy
neve
beosztása
telefonszáma
telefax száma
e-mail cím

5. A pályázat összeállításáért és lebonyolításáért felelős szakértő-kapcsolattartó
adatai
neve
végzettsége, jogosultsága
Lakcíme
irányítószám
település
cím (út, utca, tér stb)
házszám
telefonszáma
telefax száma
e-mail cím

II. A tervezett felújítás részletes műszaki tartalmának bemutatása
1. A meglévő állapot energiatanúsítványa:
2. A tervezett állapot elő-energiatanúsítványa:
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3. Homlokzat-felújítás esetén javasolt színválasztás:
4. A pályázat megvalósításával elérhető CO2 megtakarítás mértéke:

III. Bekerülési költségek, továbbá az igényelt állami és önkormányzati
támogatás összege
1. A tervezett program teljes felújítási költségének pénzügyi adatai a pályázathoz
csatolt lakóközösségi határozattal összhangban
teljes felújítási költség

2. A tervezett program támogatás szempontjából elismerhető bekerülési
költségének pénzügyi adatai
a CO2 megtakarítás figyelembevételével igényelhető állami támogatás értéke
a CO2 megtakarítás figyelembevételével igényelhető önkormányzati támogatás értéke
a támogatás szempontjából elismerhető
bekerülési költség:
igényelt önkormányzati támogatás
önkormányzati támogatás aránya %
az igényelt önkormányzati támogatás
egy lakásra jutó értéke
pályázó saját ereje
ebből
saját készpénz
tervezett hitelfelvétel
pályázó saját erejének aránya %
igényelt állami támogatás
az igényelt állami támogatás aránya
az igényelt állami támogatás egy lakásra
jutó értéke
a pályázat szerinti programmal érintett
lakások száma

Ft

Ft

IV. Az épület felújításának, korszerűsítésének
tervezett kezdete és befejezése
kezdési időpont
befejezési időpont

V. A pályázó nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai
Nyilatkozom, hogy a pályázat tárgyát
képező épületre vonatkozó korszerűsítési
és felújítási munkálatokra korábban a
pályázó

Jelölje nagy X-szel!

1. még nem nyert támogatást
2. már nyert állami támogatást
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Ha nyert támogatást akkor részletezve:
Támogatott Tevékenységek köre

Elnyert támogatási összeg:
Kijelentem, hogy a pályázati támogatás elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására
vonatkozó szabályokat a pályázó megismerte és magára nézve kötelezőnek elismeri. Nyilatkozom
továbbá, hogy az önkormányzati támogatás elnyerése esetén a ZFR-TH/15 kódszámú pályázati
felhívásra pályázatot nyújtok be, az önkormányzati támogatás elnyerésére irányuló pályázattal azonos
tartalommal.
Hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának
jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez.
Tudomásul veszem, hogy a …/2014. (…) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdésének b) pontja
értelmében a pályázat műszaki tartalmának megfelelő kivitelezői szerződés(ek)ben homlokzat-felújítás
esetén a színválasztást az önkormányzattal történő előzetes egyeztetés alapján, az önkormányzattal
egyetértésben kell rögzíteni.

Nyilatkozom, hogy a pályázati felhívás II. pontjában megjelölt, pályázat benyújtását
kizáró alábbi körülmények nem állnak fenn, azaz
a) lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással bír,
kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az
Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;
b) magyar adószámmal nem rendelkezik;
c) nem tartozik a Pályázati Útmutatóban felsorolt támogatás igénybevételére jogosultak körébe;
d) ellene az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van
érvényben, továbbá azon Pályázó, aki a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás
alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott
valamely támogatással összefüggésben a Támogatói Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható
okból nem teljesítette, kivéve vis maior esetét;
e) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben
foglaltak alapján a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak
tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén, a köztartozás
megfizetéséig a támogatás a Támogatottat nem illeti meg, illetve visszatartásra kerül, és a meg nem
fizetett köztartozás összegét a Kincstár az állami adóhatóság számláján jóváírja. A Támogatottat a
köztartozással csökkentett összeg illeti meg, a visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő
összegű köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül.
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Nyilatkozom továbbá, hogy az önkormányzati és azt követően a központi támogatás elnyerésére
vonatkozó pályázatot a következő mellékletek felhasználásával nyújtottam be/nyújtom be:
1. melléklet: nyilatkozat a csekély összegű (de minimis) támogatásról
2. melléklet: közgyűlési jegyzőkönyv kivonat
3. melléklet: a kivitelező kiválasztására vonatkozó módszertani előírások
4. melléklet: kivitelezői árajánlat minta

_______________, 200_. ___________ hó __. nap

A pályázó képviseletére jogosult személy aláírása és
bélyegző lenyomata
Név:
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