A pályázathoz benyújtandó dokumentumok
A pályázathoz mellékelni kell:
a)

a rendelet mellékletét képező, megfelelően kitöltött adatlapot;

b) a közgyűlési jegyzőkönyvet, amely tartalmazza a közgyűlés vonatkozó döntését – a hozzá
tartozó jelenléti ívvel és meghatalmazásokkal együtt, az alábbiak szerint:
ba) döntést a pályázaton való részvételről, a rendeletben foglalt pályázati feltételek
elfogadásáról;
bb) döntést a pályázattal kapcsolatban esetlegesen megbízott kapcsolattartó személy
kijelöléséről, annak tudomásulvétele mellett, hogy hivatalosan eljárni, hivatalos iratokat
aláírni csak a közös képviselő jogosult;
bc) döntést a kiválasztott kivitelező és – a hatályos jogszabályokban műszaki ellenőri
közreműködéshez kötött munkálatok esetén - műszaki ellenőr kijelöléséről, vagy a
kiválasztással megbízott személynek adott felhatalmazásról; ebben az esetben a megbízott
személynek a kiválasztott kivitelezőt/műszaki ellenőrt megjelölő nyilatkozatát is
mellékelni kell;
bd) döntést a kamatmentes kölcsön formájában kapott támogatás visszafizetéséről,
megjelölve annak forrását;
be) döntést az egy millió forintot elérő kamatmentes kölcsön-támogatás esetén közjegyzői
okirat létesítésének vállalásáról, amely okirat tartalmazza a Társasház egyoldalú
kötelezettségvállaló nyilatkozatát a kamatmentes kölcsön formájában kapott támogatás
visszafizetésére vonatkozóan, valamint azt, hogy a Társasház a támogatási jogviszonyból
származó, mindenkor fennálló tartozásának mértékére nézve elismeri az Önkormányzat
nyilvántartásaiban foglalt adatokat; az okiratot a Társasház a munkálatok elvégzését és a
támogatás lehívását követően köteles elkészíttetni és benyújtani az Önkormányzat részére;
c)

a közös képviselő megválasztását tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet;

d) legalább két tételes költségvetést tartalmazó kivitelezői árajánlatot munkálatonként,
amelyen fel kell tüntetni a kivitelező adószámát, cégjegyzékszámát - az árajánlatokra rá kell
írni, hogy melyik van elfogadva, az elutasítottra rá kell írni az elutasítás indokát, az elfogadott
árajánlatot a közgyűlés által megbízottnak kollaudálnia kell;
e) a Társasház önrészét bemutató igazolást, amely lehet: banki igazolás, lakáselőtakarékossági igazolás, közgyűlési határozat a hiányzó önrész célbefizetés keretében
történő pótlásáról, vagy egyéb, megfelelő forrást tartalmazó igazolás; amennyiben a
Társasház az önrészt hitelfelvétellel kívánja biztosítani, úgy a közgyűlés erre vonatkozó
döntését is tartalmaznia kell a közgyűlési jegyzőkönyvnek, továbbá mellékelni kell a
hitelnyújtó intézetnek a Társasház hitelképességének előminősítésére vonatkozó igazolását;
f) igazolást arról, hogy a Társasháznak nincs korábbi visszatérítendő támogatás
törlesztéséből származó lejárt fizetési hátraléka az Önkormányzattal szemben;
g) színes fotódokumentációt a felújítással érintett épületrészről, területről, a felújítást
megelőző állapotról, amelyen látható a felújítás indoka;
h) műszaki ellenőr kötelező alkalmazása esetén a kiválasztott műszaki ellenőr nyilvántartott
műszaki ellenőrzési jogosultságáról szóló engedélyét;

i)

a Társasház alapító okiratát/alapszabályát;

j)

tartószerkezetet érintő felújítás esetén statikus szakértői véleményt;

k) megkezdett munkálatra vonatkozó pályázat benyújtása esetén a munkálatok
megkezdésének idejét igazoló építési naplót, vagy a hatályos jogszabályok által építési napló
vezetéséhez nem kötött munkálat esetén a munkaterület átadásáról szóló jegyzőkönyvet,
valamint a 4.§ (4) bekezdés alkalmazását alátámasztó dokumentumot.
A Társasház tulajdonát képező közös területek megfigyelését szolgáló kamera felszerelésére
benyújtott pályázat esetén szükséges továbbá a közös képviselő nyilatkozata arról, hogy a
beruházás megvalósításához szükséges, más jogszabályokban meghatározott engedélyeket,
dokumentumokat beszerezték, a működtetéshez szükséges előírásokat betartják, és annak
tudomásul vételéről, hogy a beruházás megvalósítását követően a működtetés teljes körűen a
társasház feladata.
Takarítógép, takarító eszköz beszerzése tárgyában benyújtott pályázat esetén a közgyűlési
határozatnak az 5. § (1) bekezdés bc) pontjában foglaltak helyett a takarítógép, takarító eszköz
közgyűlés által meghatározott maximális beszerzési értékét kell tartalmaznia, valamint a
társasház kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy takarítógép beszerzése esetén azt
legalább 5 évig nem idegeníti el. A pályázathoz az 5. § (1) bekezdés d) és g) pontban
meghatározottakat nem kell mellékelni.
Zöldesítés tárgyában benyújtott pályázat esetén szükséges továbbá tételes költségbecslés a
megvalósítani kívánt beruházás elemeiről, amennyiben külön kivitelező igénybevételére nem
kerül sor; és a közgyűlés arra vonatkozó döntése, hogy a megvalósítani kívánt beruházás
legalább 2 évig fennmarad.
A benyújtandó dokumentumok az adatlap kivételével másolati formában is beadhatók.
A Társasháznak a pályázatra vonatkozó közgyűlési döntéseit a hatályos vonatkozó
jogszabályban meghatározottak szerint kell meghoznia. A külön jogszabályban meghatározott
jelenléti és szavazati aránytól eltérő közgyűlési döntés benyújtása esetén a pályázat
érvénytelen.

