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1. melléklet 
 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

Pályázat - „Üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek” 

 

Átvevő tölti ki  

Érkezett:.........................................................  

Sorszám:.........................................................  

 

 

1. A pályázó adatai: 

Szervezete megnevezése: 

Címe:  

A pályázat kapcsán kijelölt felelős személy neve: 

Email címe:  

Telefonszáma:  

 

2. A Pályázó releváns szakmai tapasztalata 

A Projekt célcsoportja olyan, Budapesten élő hajléktalan személyek, akik hajléktalan 

élethelyzetben, tehát közterületen, fedél nélkül (vagy fedél nélkül és alkalmanként éjjeli 

menedékhelyeken), vagy hajléktalan személyek ellátására szolgáló bentlakásos szociális 

intézményben, illetve családok átmeneti otthonában élnek, és jövedelmi-vagyoni helyzetük 

nem teszi lehetővé, hogy lakhatásukról önerőből gondoskodjanak. A Projektbe olyan 

személyek is bevonhatóak, akik életvitelszerűen kereskedelmi szálláshelyen élnek, de 

korábban viszont összesen legalább egy évig az előbbi értelemben vett hajléktalan 

élethelyzetben voltak.  

 

Részletesen be kell mutatnia  

A a Projekt szemlélet és szakmai alapvetéseit;  

B a célcsoport elérésének és bevonásának a módját;  

C a leendő bérlők kiválasztásának szempontjait; 

D a leendő bérlők számára a lakhatásuk megtartása, társadalmi integrációjuk 

elősegítése érdekében biztosított szolgáltatásokat. 

A bevonásra kerülő önkormányzati lakások pontos címét, adatait (méret, szobaszám, 

egyéb helyiségek száma, jelenlegi komfort fokozat, mióta nem került bérbeadásra) a 

lakásban szükséges munkálatok leírását. 

3. A pályázó bankszámlaszáma:  

A pályázó bankszámlaszámát vezető bank neve, címe: 

A pályázó adószáma: 

 

4. A Támogatási Szerződés aláírására felhatalmazott személy(ek), szervezet:  

Neve/megnevezése:  
Székhelye:  
Képviselőjének neve: 
Tisztségének megnevezése:  
Email címe:  
Telefonszáma:  
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5. Pályázati adatok:  

Igényelt támogatás összege:  

Összköltség:  

A pályázó ÁFA visszatérítésre jogosult?: igen/nem  

  

Budapest, 2023. ………………………….. 
 

 

 

........................................................  

                                        Pályázó  
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2. melléklet 

KÖLTSÉGVETÉSI TERV 

 Szervezet:    

Neve         

Adószáma   

Székhely         

 Ingatlan adatok    

Helyrajzi száma:        Jellege:   

Ingatlan természetbeni címe:  Megállapodással rendelkezik 

Irányítószám:              

Budapest: ……………………………………… 

utca, házszám, épület, emelet, ajtószám        

IGEN 

NEM 

 

Felújítási munkálatok esetén 

  Munkavégzés   

anyag költség 

ÁFA-val 

(Ft) 

munkadíj ÁFA-

val 

(Ft) 

összesen 

ÁFA-val 

(Ft) 

1.  

Víz-, csatorna-, elektromos-, 

gázközműszolgáltatás 

bevezetése, illetve belső 

hálózatának kiépítése vagy 

cseréje  

      

2.  Fürdőhelyiség, illetve WC 

felújítás 

      

3.  

Fűtési rendszer kialakítása, 

korszerűsítése vagy elemeinek 

cseréje, ideértve a megújuló 

energiaforrások alkalmazását is  

      

4.   
A lakás festése       

5.  

A külső nyílászáró cseréje, 

redőny, árnyékoló, spaletta, 

rovarháló, biztonsági rács 

felszerelése vagy cseréje, 
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párkányok, küszöbök cseréje 

vagy felújítása  

6.  Belső tér felújítása, azon belül:  

• lakás helyiségeinek belső fali, 

padló-, födém- vagy 

álmennyezeti burkolat cseréje, 

felújítása, festése, tapétázása  

• szaniterek beépítése vagy 

cseréje        

• villanykapcsolók és -dugaljak 

kialakítása és cseréje   

• belső nyílászárók, belső 

párkányok, küszöbök beépítése, 

cseréje vagy felújítása   

• lámpák vagy világítótestek 

beépítése vagy cseréje   

      

7. Akadálymentesítési munkák     

8. 
Beépíthető bútor vagy konyhai 

gép beépítése, cseréje  

      

9. Használati melegvíz rendszer 

kialakítása, korszerűsítése vagy 

elemeinek cseréje,  

      

        

         

        

        

 Egyéb        

 ÖSSZESEN:        
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 SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK ÉS AZOK KÖZTERHEI 

 

Bruttó bér 

Nyugdíj 

járulék (Ft) 

 

Egészség 

biztosítási 

járulék (Ft) 

SZJA (Ft) 

Munkaerő 

piaci járulék 

(Ft) 

 

Nettó bér 

(Ft) 

Foglalkoztató 

által fizetett 

járulékok 

Szociális 

hozzájárulási 

adó (Ft) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Összesen 

       

 

Adatlapot kitöltő személy adatai     

Teljes név/Cégnév:        

 aláírása:    

Állandó lakcím/Székhely:         

 

NYILATKOZAT 

 

Kijelentem, továbbá, hogy a Pályázati támogatást a fenti költségvetésben megjelölt munkálatok 

finanszírozására, a felmerült költségek megfizetésére fordítom.  

Kelt:   _____ ,  20 _____ . év __________________ hó ______ . nap  

 

__________________ 

         aláírás  
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3./1. melléklet 

 

 

Nyilatkozat 

  

Tudomásul veszem, hogy nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

(továbbiakban: Knyt.) 6.§-ának (1)-(2) és (5) bekezdése értelmében azon pályázó: 

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 

b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve 

ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá 

tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, 

tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy 

képviseleti szervének tagja, 

f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel 

rendelkező azon szervezeti egysége, 

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott 

fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai 

parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a Knyt. 13. § alapján a Kormány által kijelölt szerv 

által üzemeltetett honlapon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétették. 

 

   

Budapest, 2023.      …………………………….                                                                               

  

  

 cégszerű aláírás 

     
  

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/


7 / 7 

3./2. melléklet 

 

Nyilatkozat 

 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

 

A Támogatott neve:  

 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje:  

 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma: 

Képviselőjének neve:  

 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 

Képviselőjének neve: 

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

 

 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 

 

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 

  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 

          

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 

  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 

 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:  

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

 

Budapest, 2023.  ……………………… 

 

 

 

Aláírás/Cégszerű aláírás  

 

 

 

 

 

 

 


