
 

1. számú melléklet 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő -

testületének Városüzemeltetési Bizottsága által 2021. évben kiírt 

szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó pótpályázathoz  

 

Sorszám1: ....................... 

 

1.) A pályázó neve/megnevezése: ………………………………………….....………….…… 

 

Azonosító adatai: 

 

adóazonosító jele/adószám: ………………………………………………………………. 

 

személyigazolvány száma: ………………………………………………………………... 

 

Címe: ………Budapest, …………………………………………….. (……………....hrsz.) 

 

Telefonszáma: ……………………………………………………………………………… 

 

E-mail címe: ……………………………………….…………………...………………… 

 

 

A pályázattal érintett ingatlan:  

önkormányzati bérlakás*   

magántulajdonban lévő lakás* 

háziorvosi rendelő* 

önkormányzati intézmény* 

 

A pályázó a fenti című lakás  tulajdonosa,    bérlője*. 

 

 

2.) Az igényelt szénmonoxid érzékelő berendezések száma:   ………. db 

 

3.) Alulírott pályázó kijelentem, hogy a fenti című lakás  

 tulajdonosa,* 

 bérlője* vagyok,  

 az általam használt lakás cég székhelyként be van jelentve vagy az általam használt   

lakás nincs cég székhelyként bejelentve,*  

 a lakásban  vállalkozás működik vagy a lakásban nem működik vállalkozás* 

 
1 Hivatal tölti ki 

* a megfelelő rész aláhúzandó! 



Ha az igénylő lakástulajdonos, vagy lakás bérlője:  

 

- a lakásba életvitelszerűen lakó és oda bejelentett személyek száma:   …….… fő, 

 

- ebből 18 éven aluli személyek száma:     ………. fő, 

 

- a fenti személyekkel számolva a lakásban élők  

egy főre jutó bruttó havi jövedelme:     ………. Ft. 

 

4.) Hagyományos vagy gázfűtéssel, gázmelegítővel  

rendelkező szobák (helyiségek) száma:      ……….  db 

 

(Magántulajdonú lakások esetében az erre vonatkozó közös képviselő által kiállított 

igazolást, önkormányzati tulajdonú lakások esetében az Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. (ügyfélfogadás: 1072 Budapest, Klauzál tér 11. 

(Klauzál téri piac, galéria) igazolását a pályázati adatlaphoz csatolni kell.) 

 

5.) Intézmény, háziorvosi rendelő esetében az intézményben  

napi szinten dolgozó és ellátott  személyek száma:    ….... fő

  

 

Budapest, 2021.. ……………………… 

……………………………………………… 

Pályázó aláírása  

 

 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített adatokat az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseit 

betartva, a támogató Budapest Főváros VII. kerület, Erzsébetváros Önkormányzata, valamint a 

támogatási döntést előkészítő- és a támogatási döntést meghozó szerv a pályázattal, a pályázati 

eljárással és a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje.  

 

Tudomásul veszem, hogy az Infotv. 1. számú melléklete alapján a pályázatok alapvető adatai 

és a pályázatok eredménye az Önkormányzat hivatalos honlapján 

(www.erzsebetvaros.hu)  nyilvánosságra kerülnek.  

 

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. 

 

Budapest, 2021. ……………………… 

……………………………………………… 

Pályázó aláírása 

 

Nyilatkozni kell arról, hogy a pályázó a pályázat benyújtását megelőző 7 évben nem nyert 

támogatást szénmonoxid érzékelő berendezésre a jelenleg megpályázott szobák tekintetében! 

Ehhez mintaként az 5. számú melléklet szolgál. 



2. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

 

 

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

…………………………………………………………………… sz. alatti társasház  

közös képviselője  tanúsítom, hogy a társasház (……………hrsz-ú)…… em. …… ajtó 

szám alatti, ………………………………………………..... tulajdonában,* 

bérletében* lévő lakás  

Fűtésmódja:     Fűtött szobák száma: 

hagyományos (fa-, széntüzelésű)*    ………….. db. 

cserépkályhába épített gáz fűtőtest (héra)*   ………….. db. 

kéménybe kötött gázkonvektor*    ………….. db. 

fürdőszobai gázmelegítő*:     ………….. db. 

gázkonvektor (parapet)*     ………….. db. 

nyílt égésterű, kéménybe kötött cirkó/kazán*  ………….. db. 

 

Jelen nyilatkozatot ……………………………………….. kérésére Budapest Főváros 

VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által 2021. évben kiírt, szénmonoxid 

érzékelő berendezések igénylésére vonatkozó pályázaton való részvételhez adtam ki. 

 

Budapest, 2021.. ……………………… 

 

 

………………………………………………… 

közös képviselő 

 

 

 

* megfelelő rész aláhúzandó 



3. számú melléklet 

IGAZOLÁS 

 

 

Az Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. igazolom, hogy a Budapest VII. kerület 

…………………………………………  utca ……..sz. …… em. …… ajtó szám alatti,  

………………………………………………..... bérletében lévő önkormányzati tulajdonú 

lakás  

Fűtésmódja:     Fűtött helyiségek száma: 

hagyományos (fa-, széntüzelésű)*    ………….. db. 

cserépkályhába épített gáz fűtőtest (héra)*   ………….. db. 

kéménybe kötött gázkonvektor*    ………….. db. 

fürdőszobai gázmelegítő*:     ………….. db. 

gázkonvektor (parapet)*     ………….. db. 

nyílt égésterű, kéménybe kötött cirkó/kazán*  ………….. db. 

 

Jelen nyilatkozatot ……………………………………….. kérésére Budapest Főváros VII. 

kerület Erzsébetváros Önkormányzata által 2021. évben kiírt, szénmonoxid érzékelő 

berendezések igénylésére vonatkozó pályázaton való részvételhez adtam ki. 

 

Budapest, 2021.. ……………………… 

 

 

………………………………………………… 

aláírás 

 

* megfelelő rész aláhúzandó 



4. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

 

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

…………………………………………………………………… sz. alatti intézmény*, 

háziorvosi rendelő* vezetője  tanúsítom, hogy az intézmény*, háziorvosi rendelő 

 

Fűtésmódja:     Fűtött helyiségek száma: 

hagyományos (fa-, széntüzelésű)*    ………….. db. 

cserépkályhába épített gáz fűtőtest (héra)*   ………….. db. 

kéménybe kötött gázkonvektor*    ………….. db. 

fürdőszobai gázmelegítő*:     ………….. db. 

gázkonvektor (parapet)*     ………….. db. 

nyílt égésterű, kéménybe kötött cirkó/kazán*  ………….. db. 

 

 

Budapest, 2021.. ……………………… 

 

 

………………………………………………… 

     intézmény, háziorvosi rendelő vezetője 

 

 

 

* megfelelő rész aláhúzandó 



5. számú melléklet 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott:                                                            ,szül. hely :                           ,  szül. idő:              .   

anyja neve:                                     , nyilatkozom, hogy a pályázat benyújtását megelőző hét 

évben nem nyertem támogatást szénmonoxid érzékelő berendezésre azon szobák  (helyiségek) 

tekintetében, mely(ek)re vonatkozóan jelen pályázatot benyújtottam. 

 

Budapest, 2021. 

 

 

    

     

 

                                                                                      pályázó aláírása 

 



6. sz. melléklet  

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről 

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek 

Alulírott, ……………………………………………………………………………………… (név), 

mint a ………………………………………………………………………......................(cégnév) 

…………………………………………………………………………………………(székhely) 

………………………(adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt 

szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, 

azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerint [a 

megfelelő aláhúzandó] 

a) költségvetési szerv, 

b) köztestület, 

c) helyi önkormányzat, 

d) nemzetiségi önkormányzat, 

e) társulás, 

f) egyházi jogi személy, 

g) olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam/ 

………………………………………………………………..[önkormányzat megnevezése] helyi 

önkormányzat külön-külön vagy együtt 100 %-os részesedéssel  rendelkezik, 

h) külföldi helyhatóság, 

i) külföldi állami szerv, 

j) külföldi helyhatósági szerv, 

k) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam, azaz 

………………………………….. [az állam megnevezése] szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan 

működő részvénytársaság, 

ezért átlátható szervezetnek minősül. 

II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyek vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdálkodó szervezetek 

 

1. Alulírott, …………………………………………………………………… (név), mint a 

………………………………………………………………………….………………(cégnév) 

………………………………………………..…….(székhely) ……………………..(adószám) 

törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint: 

a)  az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről 

a 2. pontban nyilatkozom, és 

ab) [a megfelelő aláhúzandó], 

− az Európai Unió tagállamában, 

− az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, 



− a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, 

− olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye és ez az ország: ……………………………………………………… 

[ország megnevezése] , és 

ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.§ 11. pontja 

szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, és 

ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 3. pontban 

nyilatkozom. 

 

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

 

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pontja alapján a következő természetes 

személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i): 

Srsz. Tényleges tulajdonos Születési hely és idő Anyja neve 
Részesedés 

mértéke %-ban 

     

     

     

     

     

3. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati 

joggal bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezet átláthatóságáról 

3.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal 

(továbbiakban: részesedés mértéke) bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük: 

Srsz. Gazdálkodó 

szervezet neve 

Szervezet 

adószáma 

Részesedés 

mértéke %-ban 

Adóilletősége 

     

     

     

     

3.2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró 

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i): 

Srsz. Gazdálkodó 

szervezet neve 

Tényleges 

tulajdonos(ok) 

Születési hely 

és idő 

Anyja neve Részesedés 

mértéke %-

ban 

      

      

      

      

      

 



III. Civil szervezetek, vízitársulatok 

1. Alulírott,……………………………………………………………………………… ………………. 

(név), mint 

a……………………….……..……………………………………………………………………………

…………………(civil szervezet, vízitársulat 

neve)………………………………………………………………………………………(székhely)…

…………………………………….. (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam 

képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának 

megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint 

átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 

a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői: 

Srsz. Vezető tisztségviselő Születési hely és idő Anyja neve 

    

    

    

    

    

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi 

szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel: 

Srsz. Vezető 

tisztségviselő 

Szervezet neve Szervezet 

adószáma 

Részesedés 

mértéke %-ban 

     

     

     

     

     

c) A b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz 

ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről 

a 2. pontban nyilatkozom, 

cb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan államban 

rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezménye van, amelyről a 3. pontban nyilatkozom,cc) nem minősül a társasági adóról és az 

osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, cd) a szervezetben 

közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi 

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az ca), cb) és cc) alpont 

szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom. 

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

A b) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pontja alapján a következő természetes 

személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i): 

Srsz. 
Gazdálkodó 

szervezet neve 

Tényleges 

tulajdonos 

Születési hely 

és idő 
Anyja neve 

Részesedés 

mértéke %-

ban 



      

      

      

      

      

3. Nyilatkozat a b) pont szerinti szervezet adóilletősége 

Srsz. Gazdálkodó 

szervezet neve 

Szervezet 

adószáma 

Részesedés 

mértéke %-ban 

Adóilletősége 

     

     

     

     

     

4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több 

mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó 

szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető tisztségviselői 25%-ot 

meghaladó részesedéssel rendelkeznek 

Srsz. Gazdálkodó 

szervezet 

neve 

Adószám Részesedés 

mértéke %-

ban 

Adóilletősége tényleges 

tulajdonos(ok) 

tényleges 

tulajdonos 

születési 

helye és 

ideje 

       

       

       

       

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály 

szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére 

(és cégjegyzésére). 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

A fent megadott adatokban bekövetkező változást 8 napon belül, az új adatokra vonatkozó 

nyilatkozat megküldésével jelzem. 

Kelt: 

törvényes képviselő neve 

cégszerű aláírás 

 


