
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 

 2. számú melléklete  
 

 

 

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT - MINTA 

 

A Budapest VII. kerület ………….utca …..szám alatti társasház (a továbbiakban: társasház) …… 

szavazati aránnyal úgy dönt, hogy  

1. indul 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 Pályázaton (a 

továbbiakban: pályázati kiírás),  

2. a pályázati kiírásban szereplő feltételeket elfogadja,  

3. a pályázattal kapcsolatos ügyintézésre és a támogatási szerződés aláírására és azzal kapcsolatos 

esetleges módosításokra (adatváltozás miatti szerződés módosítás, határidő hosszabbítás) 

felhatalmazza a közös képviselőt,  

 

A benyújtott pályázatban szereplő adatok az alábbiak: 

 

 a felújítási munka megnevezése ……........................................................................................  

 Pályázat típusa: (kérjük a megfelelőt bekarikázni, csak egy pályázati típus jelölhető meg)  

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

 az elfogadott árajánlat költségvetési főösszege:………………….,- Ft azaz …….......................... 

forint;  

 a kért támogatás összege:………….. ,- Ft, azaz …………………… forint (ami legfeljebb a 

Pályázati Kiírás II. fejezet 2.) szerinti maximalizált összeg)  

 

A társasház nyilatkozik, hogy a társasháznak nincs olyan tartozása, ami a visszatérítendő támogatás 

visszafizetését veszélyezteti.  

 

A társasház nyilatkozik, hogy a támogatás pozitív elbírálása esetén a társasház a számlavezető 

pénzintézeténél a kapott támogatás összegére azonnali beszedési felhatalmazást engedélyez az 

Önkormányzat részére.  

 

A társasház közgyűlése megállapítja, hogy a pályázati anyagban foglalt adatok hitelességéért és 

valóságtartalmáért a közös képviselő vállal felelősséget. 

  



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 

 2. számú melléklete  
 

 
MEGHATALMAZÁS KÖZGYŰLÉSHEZ 

(MINTA) 

 

 

Alulírott ………………………………………………. a Budapest VII. 

kerület, ………………………………………………………. sz. ……………….. hrsz. alatti ………. 

emelet ………………ajtó szám alatti ingatlan tulajdonosa 

meghatalmazom …………………………………………… (lakcíme: …………………………….., 

személyi igazolvány száma: …………………………….), hogy helyettem és nevemben a 

202……………………………. napján megtartandó társasházi közgyűlésen képviseljen és szavazzon.  

 

Budapest, 202………………………………………. 

 

 

 

……………………………………………… …………………………………………… 

       Meghatalmazó      Meghatalmazott 

 

 

 

 

           Tanú 1         Tanú 2 

 

Aláírás: …………………………………….. Aláírás: ………………………………… 

 

Olvasható név: …………………………….. Olvasható név: …………………………. 

 

Lakcím: ……………………………………. Lakcím: ………………………………….. 

 

 
 

 

 

 


