
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 

foglalt jogkörében a 746/2020. (XI.06.) számú határozatával a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól 

visszavont feladat- és hatáskörében meghozott 569/2021. (VI.01.) határozatával elfogadott 

2021. évi Társasház Felújítási Pályázati Kiírás 

4. számú melléklet 

Elszámolási jegyzék 
 

Társasház címe (Irányítószám, 

utca/út/krt./tér, házszám)  

Nyilatkozó közös képviselő neve:   

Közös képviselő adószáma vagy 

adóazonosító jele:  

Támogatás nyújtásáról szóló  

határozat száma:  ……../2021. (…….…..) 

Támogatott munka 

megnevezése: 
  

Támogatási összeg: Ft 

  

azaz  

  

forint 

Cégkapun / ügyfélkapun keresztül elektronikus úton benyújtva: 
(Hivatali kapu elérhetőség: rövid név: BPVIIPH; KRID kód:500127390) 

 elszámolási iratjegyzék (4. számú melléklet) 

 a mindenkor jogszabályi előírásoknak megfelelően kitöltött számla/számlák mellékleteivel 

(számlarészletező). A számlák eredeti példányára rá kell írni – ezzel együtt kell lemásolni – „2021. 

évi VII. kerületi társasházi pályázati forrásból támogatva”. Készpénzfizetési számla esetén a 

számlán/kon fel kell tüntetni, hogy „fizetve”. 

 vállalkozási szerződés a társasház és a vállalkozó között  

 a felújítási munkák vállalkozási szerződés szerinti elvégzését igazoló, a hatályos jogszabályoknak 

megfelelő dokumentum másolata (minden közreműködő, legalább építtető és kivitelező által 

aláírva) 

 nyilatkozat a helyi önkormányzattal szemben fennálló tartozással kapcsolatban (6. számú melléklet) 

 fotódokumentáció az elkészült munkákról, 

 nyilatkozat a Pályázati kiírás IV. fejezet 11) pontjában meghatározott tájékoztató tábla elhelyezésére 

vonatkozóan, mely nyilatkozathoz csatolni szükséges az elhelyezett tábláról készült 

fotódokumentációt is. 

Pályázott munkától függően: 

 rendeltetést gátló munkák esetén: az alátámasztó dokumentumot kibocsátó szerv, szakember, hivatal 

stb. által kibocsátott munkák szakszerű elvégzését alátámasztó dokumentumok  

 általános társasház felújítási munkák esetén: a pályázott munkától függően erre jogosult szerv, 

szakember, hivatal stb. által kibocsátott munkák szakszerű elvégzését alátámasztó dokumentumok 

(pl. elektromos hálózat felújításánál érintésvédelmi szakértő, ELMŰ igazolás, BM Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ kéményseprőipari feladatokat ellátó 

szerve által kiadott nyilatkozat, stb.). 

 

Eredetben a Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodák egyikén benyújtva vagy postai úton megküldve: 

 a számlavezető pénzintézetnél tett, az önkormányzatnak azonnali beszedési felhatalmazást biztosító 

bejelentés (felhatalmazó levél) eredeti példánya (3. számú melléklet) 

 

Budapest, 2021. ……hó ……. nap 

…………………….. 

közös képviselő 

(cég esetén cégnév és aláírásra 

jogosult aláírása)  


