
Az Önkormán zat tölti ki! 

A pályázat sorszáma 

Pályázati Adatlap 

Pályázat a lakóközösségek részére az előkertek zöldfelületeinek megújítására. 

Pályázó adatai 

I. A pályázatot benyújtó társasház / lakásszövetkezet 

Neve 

Címe 

Adószáma 

Számlavezető 

pénzintézetének neve 

Számlavezető 

pénzintézetének címe 

Számlaszáma 

Képviselője neve 

Képviselő címe 

Képviselő adószáma 

Képviselő 

cégjegyzék/nyilvántartási 
száma 

Képviselő telefonszáma 

Képviselő e-mail címe 

s 



II. Az épület adatai: 

Épület címe 

Helyrajzi száma 

III. Pénzügyi adatok: 

A beruházás összköltsége (Ft) 

A tervezés összköltsége (Ft) 

A tervezés elszámolható költsége (Ft) 

A beruházás elszámolható költsége (Ft) 

Az Önkormányzattól igényelt támogatás 
összege (a beruházás elszámolható 
költségének legfeljebb 80%-a) (Ft) 

IV. A pályázat rövid leírása 

Kelt: 

a pályázó képviselőjének aláírása 
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Nyilatkozat 

Alulírott ......................................... a Budapest X. kerület, ................................................... szám alatti 
............................................. társasház/lakásszövetkezet képviseletében nyilatkozom arról, hogy a 
társasház/lakásszövetkezet által megvalósítani tervezett beruházás elszámolható költsége 
....... ...... .......... .... ....... ... Ft 
Az Önkormányzattól igényelt támogatás összege (a beruházás elszámolható költségének 
legfeljebb 80%-a) ....................................... Ft. 
Az Önkormányzattól igényelt támogatást csak és kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott 
pályázati cél megvalósítására fordítom. 

Kelt: 

a pályázó képviselőjének aláírása 
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Nyilatkozat 

Alulírott ........................................... , a Budapest X. kerület, .................... ...... .. .... .. ... .......... szám alatti 
.............. ... .. .... .... .. ................ társasház/lakásszövetkezet képviseletében nyilatkozom arról, hogy a 
társasháznak/lakásszövetkezetnek 

Kelt: 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal szemben fennálló köztartozása 
nincs, az Önkormányzattal perben nem áll; 
a közüzemi szolgáltatókkal szemben fennálló tartozása nincs. 

a pályázó képviselőjének aláírása 
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Nyilatkozat 

Alulírott .. ...... ...... ........ ...... ... ............. , a Budapest X. kerület, ................................................ szám alatti 
...... ..... ... .. ...... .... ... ... .... ......... társasház/lakásszövetkezet képviseletében kijelentem, hogy a 
lakóközösségek részére az előkertek zöldfelületeinek megújítására támogatást nyújtó Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által kiírt pályázat feltételeit elfogadom. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és 
dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek, a támogatás igénybevételével járó 
kötelezettségeket ismerem, és vállalom azok teljesítését. 

Kelt: 

a pályázó képviselőjének aláírása 
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