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J E L E N T K E Z É S I  A D A T L A P 

 

A pályázattal érintett lakás címe: 

Budapest, VII., ……………………………………… út/utca/tér ……… sz. ……… emelet ……… ajtó 

Az albetét (lakás) helyrajzi száma: ………../…/…/… kapukód*: 

Pályázó(k) neve és értesítési címe, ha nem 
egyezik az állandó lakcímmel 
2-nél több pályázó esetén a többi pályázót új lapon kell 
szerepeltetni 

1. Pályázó neve: ………………………………………… 

értesítési- és e-mail címe: 

.…………………………………………. 
 

2. Pályázó neve: ………………………………………… 

értesítési és e-mail címe: 

…………….……………………………. 

Amennyiben a Pályázó nem az ingatlan 

tulajdonosa az ingatlan valamennyi, az 

ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett 

tulajdonosának neve 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a tulajdonosoknak a 

jelentkezési lapot alá kell írniuk! Ennek hiányában a 

tulajdonosi hozzájárulás(ok) külön csatolandó(k) 3. számú 

melléklet szerinti tartalommal 

Tulajdonos(ok)  neve:                    

………………..…………………………………………… 

 ………………….………………………………………… 

………………..…………………………………………… 

A Pályázó(k) e-mail címe: 
ahova a pályázattal kapcsolatos értesítéseket kérik 
Nem e-papíron történő benyújtás esetén a pályázó a pályázat 
benyújtásával tudomásul veszi, hogy a kapcsolattartás  e-mail 
címen keresztül történik. 

 

A Pályázó(k) telefonszáma: 
elsődleges telefonszámnak kérjük a mobilszámot megadni, 
ennek hiányában vezetékes telefonszámot 

 

A Pályázó(k) adóazonosító jele: 
(több pályázó esetén mindegyik pályázó 
adóazonosító jelét meg kell adni, névvel együtt) 
2-nél több pályázó esetén a többi pályázót új lapon kell 
szerepeltetni. 

1. Pályázó adóazonosító jele: 

…………………………………… 
 

2. Pályázó adóazonosító jele: 

…………………………………… 

A Pályázó(k) számlaszáma, amelyre pozitív 

elbírálás esetén az utalást kérik: 
Bankszámlaszám tulajdonosának neve: 

………………………………………...………………… 

Bankszámlaszám: …………….-…………..….-…………… 

A Pályázó bankszámlaszám hiányában 
nyilatkozik, hogy pozitív elbírálás esetén a 
kifizetést az alábbi postacímre kéri: 

Név: …………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………….. 

Hozzájárulok hogy az Önkormányzat a pályázat 
benyújtását követő két éven belül megkereshessen a 
pályázatban megadott elérhetőségi adataimon abból 
a célból, hogy az általam megadott adatok 
segítségével fel tudja mérni a pályázat keretében 
megvalósult beruházások energiafogyasztásra és a 
lakásban érzékelhető komfortérzetre gyakorolt 
hatását. Erre a felmérésre azért van szükség, hogy az 
Önkormányzat tisztában legyen a pályázat 
hatékonyságával, a beruházások által elért CO2 
kibocsátás csökkenésének mértékével, és a 
beruházások klímavédelmi szerepével, ami 
elősegítheti a további klímavédelmi intézkedések 
hatékonyságának növelését.  
Tájékoztatom, hogy hozzájárulását bármikor 
visszavonhatja.  
 

 

 

igen  

 

nem 

A megfelelő négyzet jelölendő. 

A hozzájárulás nem feltétele a pályázat eredményességének. 

 

Alulírott Pályázó(k) nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
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A pályázat benyújtásával egyben hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített adatokat az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. számú rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit betartva, a pályázatot kiíró 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. Mint a pályázat benyújtója nyilatkozom, hogy a személyes adataim 

kezelésével kapcsolatosan a szükséges tájékoztatást megkaptam.  

Tudomásul veszem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 3. § (1) 

bekezdése, annak végrehajtásásra kiadott 67/2008. (III.29.) Korm. rendelet, valamint az Infotv. 1. számú melléklete alapján a 

pályázók adatai és a pályázatok eredménye az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.erzsebetvaros.hu) valamint a 

Közpénzportálon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu)  nyilvánosságra kerülnek.  

 

Budapest, 2023. .……………..…hó ….. nap  

 

 

Pályázó(k) aláírása**:  

 

  

……………………………………………… ……………………………………………… 

1. Pályázó  2. Pályázó 

 

 

A nem pályázó tulajdonos(ok) aláírása: 

 

 

 

……………………………………………… 

 

 

 

 

……………………………………………… 

1. Tulajdonos 2. Tulajdonos 

 

 

 

 

MINDEN MEZŐ KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ!  

NEM MEGFELELŐEN KITÖLTÖTT ADATLAP A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁT BEFOLYÁSOLHATJA! 

* A kapukódot olyan formában kell megadni, hogy az Önkormányzat a pályázó távollétében is be tudjon jutni az épületbe. (pl.: 12 kulcs 3456) 

**A jelentkezési lapot minden pályázónak alá kell írnia, ha a pályázó(k) személye nem azonos a lakás tulajdonosával, ill. ha a pályázón kívül további tulajdonosai 

vannak a lakásnak, akkor a tulajdonosoknak is. 

http://www.erzsebetvaros.hu/
http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/

