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Érkeztető bélyegző: 

 

 

 

 

 

 

Kérjük, hogy az adatokat - minden oldalon - nyomtatott betűkkel, olvashatóan töltsék ki! 

 

I. Általános feltételek
1
: 

 

1. A pályázó adatai:  

 

név: 

………………………………………………………………………………............................... 

lakcím: 

 

………………………………………………………………………………............................... 

e-mail cím
2
: 

 

………………………………………………………………………………............................... 

telefonszám:  

 

………………………………………………………………………………............................... 

 

A hiánypótlásra való felhívást a fenti címre vagy e-mail címre kérem. (Kérjük, húzza alá a 

megfelelőt!) 

 

2. A pályázat megvalósulásának helyszíne: 
 

……………………………………………………………………………………………. 

3. Milyen munkák elvégzésére kéri a támogatást:  

 

Riasztórendszer kiépítése 

Szén-monoxid érzékelő felszerelése 

Füstérzékelő felszerelése 

                                                 
*Lakásvédelmi Akcióterv része 

 
1 A bírálati szempontok vonatkozásában megadott adatok igazolása minden esetben kötelező! 

 
2FIGYELEM! A hiánypótlásra való felhívást a kiíró erre az e-mail címre küldi. Kérjük az e-mail cím pontos megadását! 
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II. Választható riasztórendszerek, szén-monoxid -, illetve füstérzékelő berendezés (egy 

lakcímről/háztartásból több személy nem pályázhat, illetve a négy alábbi 

lehetőségből személyenként/háztartásonként 1 pályázható!)  

 

 

 

1 érzékelős 

riasztórendszer 

Piaci ár: 

88 145 Ft + ÁFA 
 

Önkormányzati 

támogatás:  

44 917 Ft + ÁFA  
 

Fizetendő összeg:  

43 228 Ft + ÁFA 
(Bruttó: 54 900 Ft) 

riasztó központ (LED 

érzékelővel), 

1 db nyitásérzékelő, 

1 db mozgásérzékelő, 

szerelési segédanyag, 

felmérés, kiszállás és 

munkadíj 

 

 

 

2 érzékelős 

riasztórendszer 

Piaci ár: 

99 875 Ft + ÁFA 
 

Önkormányzati  

támogatás: 

48 773 Ft + ÁFA 
 

Fizetendő összeg: 

51 102 Ft + ÁFA 
(Bruttó: 64 900 Ft) 

riasztó központ (LED 

érzékelővel), 

1 db nyitásérzékelő, 

2 db mozgásérzékelő, 

szerelési segédanyag, 

felmérés, kiszállás és 

munkadíj 

 

 

 

szén-monoxid 

érzékelő 

Piaci ár: 

20 000 Ft + ÁFA 
 

Önkormányzati 

támogatás:  

12 205 Ft + ÁFA  
 

Fizetendő összeg: 

7 795 Ft + ÁFA 
(Bruttó: 9 900 Ft) 

szén-monoxid érzékelő, 

szerelési segédanyag, 

felmérés, kiszállás és 

munkadíj 

 

 

 

 

füstérzékelő 

Piaci ár: 

20 000 Ft + ÁFA 
 

Önkormányzati  

támogatás: 

12 205 Ft + ÁFA 
 

Fizetendő összeg: 

7 795 Ft + ÁFA 
(Bruttó: 9 900 Ft) 

füstérzékelő, 

szerelési segédanyag 

felmérés, kiszállás és 

munkadíj 

 

(Kérjük, hogy jelölje x-szel választását!) 

Az egyedi igények külön elbírálás tárgyát képezik. 
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III. Nyilatkozatok: 

 

1. Alulírott ……………………………… (pályázó neve) ………………………………. 

(lakcíme) ………………………………. (szem.ig. száma) kijelentem, hogy a 

…………………………………………….. felszereléséhez szükséges összeggel rendelkezem. 

 

Budapest, Újbuda ……………év ……………. .hó …….nap 

 

 

………………………………………………… 

pályázó aláírása 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Tanú 1:  

Olvasható név: ……………………………………… 

Lakcím: ……………………………………… 

Aláírás: ……………………………………… 

Tanú 2: 

Olvasható név: ……………………………………… 

Lakcím: ……………………………………… 

Aláírás: ……………………………………… 
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2. Alulírott ……………………………… (pályázó neve) ………………………………. 

(lakcíme) ………………………………. (szem.ig. száma) kijelentem, hogy a kivitelezés 

tekintetében - a pályázat pozitív elbírálásáról szóló tájékoztatóban foglalt határidőig - az 

Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.-vel a Vállalkozási Szerződést (a továbbiakban: 

Vállalkozási Szerződés) megkötöm. 

. 

Budapest, Újbuda ……………év ……………. .hó …….nap 

 

 

………………………………………………… 

pályázó aláírása 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Tanú 1:  

Olvasható név: ……………………………………… 

Lakcím: ……………………………………… 

Aláírás: ……………………………………… 

Tanú 2: 

Olvasható név: ……………………………………… 

Lakcím: ……………………………………… 

Aláírás: ……………………………………… 
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IV. Nyilatkozatok, meghatalmazások: 

 magánszemély esetén, amennyiben nem maga vagy törvényes képviselője jár el, a 

támogatási szerződés megkötésére vonatkozó meghatalmazás, teljes bizonyító erejű 

magánokirat formájában szükséges csatolni 

 

Meghatalmazás MINTA: 

MEGHATALMAZÁS 
Alulírott, 

Név 
 

 

Születési név 
 

 

Lakhely 
     

 

Értesítési cím 
     

 

Anyja neve 
 

 

Születési hely és 

idő 

 

 

Adóazonosító 

jel 

 

 

E-mail cím 
 

 

Mobil 
 

 

 

m e g h a t a l m a z o m 

 

Név 
 

-t 

Születési név 
 

 

Lakhely 
     

 

Anyja neve 
 

 

Születési hely és 

idő 

 

 

 

hogy az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.; 

cégjegyzékszám: 01-09-913256; adószám: 21185023-2-43; statisztikai számjel: 21185023-8810-

572-01; képviseli: Lőrincz István Gergely) által kiírt “Riasztórendszer Program” keretében  
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benyújtott pályázattal kapcsolatosan helyettem és nevemben teljes jogkörrel eljárjon, így különösen, 

hogy az esetleges hiánypótlási kötelezettségemnek eleget tegyen, továbbá a vállalkozási szerződést 

vagy az ahhoz kapcsolódó okiratokat (pl. teljesítés-igazolás) aláírja. 

 

Budapest, 2018. ………………………... 

 

 

 …………………………………………. 

NÉV NYOMTATOTT BETŰKKEL: ……………………………………. 

 meghatalmazó 

 

A meghatalmazást elfogadom: 

 

 

 …………………………………………. 

NÉV NYOMTATOTT BETŰKKEL:  ……………………………………. 

 meghatalmazott 

  

Előttünk, mint tanúk előtt: 

   

1.  2. 

Olvasható név: Olvasható név:  

Lakcím: Lakcím:  

Személyi igazolvány szám: Személyi igazolvány szám:  

Aláírás: Aláírás: 
 


