
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Kerületfejlesztési Bizottságának (továbbiakban: Bizottság 909/2022. (XII.14.) számú határozatával elfogadott 

2023. évi Társasház Energiahatékonysági és Klímavédelmi Pályázati Kiírás 
1. számú melléklete  

 

J E L E N T K E Z É S I   A D A T L A P 
Társasház címe 
(Irányítószám, 
utca/út/krt./tér, 
házszám) 

  Kapukód  

Társasház helyrajzi 
száma: 

  
Társasház 
adószáma:  

  

Pályázat típusa: 
(kérjük a megfelelőt 
bekarikázni) 

A pályázati kiírás II. fejezet 2. pontjában felsorolt táblázat 
a) / b) / c) / d) / e) / f) / g) pontja 

Társasház 
számlaszámára 
vonatkozó információk: 
(kérjük azt feltüntetni, amelyre 

a támogatást kérik) 

Bank neve, címe:   

Számlaszám:  

Közös képviseletet 
ellátó személy, társaság, 
vállalkozás vagy IB 
elnök 

neve:   

adószáma / 
adóazonosító jele: 

 

címe:   

telefon:   

e-mail:   

cégvezető 
(aláírásra jogosult) 
neve: 

  

házat kezelő neve:   

A társasház közgyűlése által elfogadott, 
tervezett felújítási munka megnevezése: 

  

A társasház közgyűlése által elfogadott, tervezett felújítási munka összege: Ft 

A Pályázatban az Önkormányzattól igényelt támogatás: Ft 

A pályázat benyújtásával egyben hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített adatokat az Európai 
Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 
rendelkezéseit betartva, a pályázatot kiíró, valamint a támogatási döntést előkészítő- és a támogatási döntést 
meghozó szerv a pályázattal, a pályázati eljárással és a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje.  
Mint a pályázat benyújtója felelősséget vállalok arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárás során általam 
benyújtott anyagban szereplő természetes személyek adatainak kezelése jogszerűen történt, az érintettek a 
szükséges tájékoztatást megkapták. 
Tudomásul veszem, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 1. számú melléklete alapján a pályázók adatai és a pályázat eredménye az Önkormányzat hivatalos 
honlapján (www.erzsebetvaros.hu) nyilvánosságra kerül.  
A közös képviseletet ellátó magánszemély/egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság aláírásával nyilatkozik 
arról, hogy a cégkapun/ügyfélkapun történő kötelező ügyintézésről tudomása van, hozzáférése van a 
cégkapuhoz/ügyfélkapuhoz és a cégkapun/ügyfélkapun keresztül történő kötelező 
ügyintézést/kapcsolattartást tudomásul veszi: 
A Társasház tudomásul veszi a Pályázati Kiírás II. fejezet 6.) pontjában foglalt figyelmeztetéseket és az esetleges 
jogkövetkezményekkel tisztában van.  
 
Budapest, 2023.  …… hó ….. nap 

      …………………………………  

 

Közös képviselő/ IB elnök 
Társasház képviseletére jogosult 

(cégszerű)  
 


