



P Á L Y Á Z A T I   A D A T L A P
(A pályázati adatlaphoz egy melléklet tartozik)


1. A pályázó 

neve: …………………………………………………………………………………………………
címe: …………………………………………………………………………………………………
telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………
e-mail címe:
…………………………………………………………………………………………………

2. A pályázat tárgya (a lakás): 

helyrajzi száma: 
…………………………………………………………………………………………………..
címe: …………………………………………………………………………………………………...
funkciója: ……………………………………………………….…………………………………………..

3. A pályázó a pályázat tárgyát képező lakás 
-	tulajdonosa (tulajdoni arány: …………);
-	haszonélvezője;
-	önkormányzati tulajdonú lakás bérlője.
(a megfelelő aláhúzandó).

4. Milyen nyílászárók cseréjéhez, felújításához kéri a támogatást (a pályázati adatlap mellékletének megfelelően pontonként ):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. A kért vissza nem térítendő támogatás összege:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………








6. Társasházi többlet támogatási igény esetén további pályázók neve:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban és a támogatási szerződés tervezetében foglaltakat tudomásul veszem és elfogadom, és pályázatom támogatása esetén a szerződést az önkormányzattal megkötöm.

Budapest, 2010. ………………………………………………..


--------------------------------------------------
pályázó
Okirati tanúk:

Név:  ________________________________	         	Név: ________________________________

 Cím:  _________________________________	  	Cím: ________________________________





Mellékletek:

1.	a kicserélni, felújítani kívánt nyílászárókról készült 30 napnál nem régebbi fényképfelvételek
2.	az érintett lakás további tulajdonosainak, haszonélvezőinek, bérlőinek nyilatkozata, miszerint a pályázat benyújtásához a felhívásban foglalt feltételek tudomásulvételével hozzájárulnak 
3.	összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozat
4.	jogerős és végrehajtó építéshatósági határozat az ablak felújításáról vagy cseréjéről 
5.	a tárgyi tervdokumentációból az érintett nyílászárok tervezett  kialakításának tervrajzát




Pályázati adatlap melléklete (útmutató)


Az eredeti ablakszerkezet felújítása, illetve a belső szárny átalakítása vagy cseréje hőszigetelésű üvegezésű ablakszárnyra az elfogadott típustervek alapján készüljön. (Az adaptáló tervező feladata az eredeti nyílászáró felújításának vagy cseréjének meghatározása.) Önkormányzatunk csak a típustervek alapján készült tervdokumentációkon alapuló nyílászárók felújítására vagy cseréjére ad támogatást. A nyílászárók csak fából készülhetnek. Közterületről nem látható homlokzaton nem gerébtokos szerkezetű (europrofilos) ablak is elhelyezhető, ezekre azonban támogatás nem jár.


1. A támogatás mértéke 50.000 Ft /nyílászáró

1.1. A külső spaletta és ablakszárny még javítható, megőrizhető, ebben az esetben a külső ablakszárnyat és spalettát fel kell újítani, a korhadt részeket pótolni és átfesteni. A kor követelményeit kielégítő hő- és hangszigetelési követelményeknek pedig a belső szárny átalakításával nyert új üvegezésű ablakszárny lehet alkalmas.

2. A támogatás mértéke 60.000 Ft/nyílászáró

2.1. Ha a tok még jó állapotban van és javítható, viszont a spaletta és az ablakszárny már nem javítható, akkor ezek eredetivel megegyező rajzolatú cseréjével biztosítható az eredeti állapot megőrzése. A belső szárny a 1.1 pontnak megfelelően alakítható ki.

3. A támogatás mértéke 70.000 Ft/nyílászáró

3.1. Ha és amennyiben az eredeti ablak, spaletta tok és szárny sem javítható, vagy már előzőleg valamikor cserélt, akkor az eredetivel megegyező rajzolatú új kapcsolt gerébtokos ablakszerkezet elhelyezése szükséges, úgy hogy a belső szárny elégíti ki a hő- és hangszigetelési követelményeket. 

3.2. Bejárati ajtók eredeti rajzolatú ajtóval megegyező cseréje.

4. Társasházi többlettámogatás 10.000 Ft/nyílászáró

10.000 Ft többlettámogatás jár nyílászárónként abban az esetben, ha egy társasház legalább homlokzati síkonként egyidejűleg és együttesen újítja fel vagy cseréli ki, azonos ablakszerkezettel, egységes ablakosztással, azonos színű olajfestéssel a nyílászárókat.

5. Spaletta támogatás 20.000 Ft/nyílászáró

Közterületről nem látható homlokzaton lévő nem kapcsolt gerébtokos szerkezetű (europrofilos) ablak spaletta cseréjére, vagy új beépítésére 20.000 Ft támogatás jár.








Pályázati adatlap melléklete (útmutató)
Fogalommagyarázat




A pályázat során az eredeti ablakszerkezet és spaletta teljes felújítása és korszerűsítése a következőt jelenti: 
	- a tokszerkezetet és a külső ablakszárnyakat megtisztítják a régi festékrétegektől, a korhadt részeket kicserélik
	- ha hiányoznak a külső ablakszárnyak osztólécei, azokat pótolják az eredeti osztásnak megfelelően, és újraüvegezik a szárnyat
	- a tokborítást és spalettát szintén megtisztítják a régi festékrétegektől, a korhadt részeket kicserélik, a spaletták nem eredeti fa betétmezőit fára cserélik
	- a belső ablakszárnyakat új hőszigetelő üvegezésű ablakszárnyra cserélik
	- a nyílászárót és spalettát olajfestékkel felületkezelik (a tokszerkezet belső oldala és az ablakszárnyak fehérek, a tokszerkezet külső oldala, valamint a tokborítás és a spaletta az épület eredeti nyílászárójával megegyező színű).
	

A pályázat során a teljes nyílászáró csere a következőt jelenti:
	- a meglévő ablak helyett az eredeti kialakítású, osztású, díszítésű és a ház eredeti nyílászárójával megegyező színű, új kapcsolt gerébtokos ablak beépítése tokborítással, spalettával
	- a meglévő bejárati ajtó helyett az eredeti kialakítású, osztású, díszítésű, és a ház eredeti nyílászárójával megegyező színű, új bejárati ajtó beépítése.


A pályázat során a spalettacsere a következőt jelenti:
	- a meglévő spaletta és tokborítás elbontása után az eredeti rajzolatú, díszítésű és a ház eredeti nyílászárójával megegyező színű, új spaletta és tokborítás visszaépítése
	- a hiányzó spaletta pótlása az eredeti rajzolatú, díszítésű és a ház eredeti nyílászárójával megegyező színű, új spalettával és tokborítással.







