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ELŐTERJESZTÉS 

Társasházak felújítási pályázaton elnyert támogatások elszámolásáról, a támogatási ösz-

szegek kifizetéséről 

Előterjesztő: dr. Révész Zoltán aljegyző 

Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Révész Zoltán aljegyző 

Előterjesztést készítő személy neve: Bálványossy Orsolya, dr. Szlávik Melinda   

Pénzügyi ellenjegyző: Sávai Rita  

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 Etyek Botpuszta Társasház elszámolása  

 Vadvirág utcai Társasház elszámolása 

Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -  

Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

Előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2019. évben pályázatot hirdetett, melyben az Etyeken 

lévő társasházak felújítási munkáinak költségeihez kívánt támogatást nyújtani. A pályázat 

keretében rendelkezésre álló forrás: 1.000.000 Ft, melyből az elnyerhető támogatás társashá-

zanként legfeljebb 500.000.- Ft. 

Két társasház nyújtott be az ingatlan felújításával kapcsolatos pályázatot. Mindkét pályázat 

megfelelt a kiírás feltételeinek. 

A Képviselő-testület a 265/2019. (IX.19.) számú határozatával 500.000,-Ft összeggel támo-

gatta a Vadvirág utcai Társasház pályázatát, a 266/2019. (IX.19.) számú határozatával pedig 

500.000,-Ft összeget biztosított az Etyek Botpuszta Társasház pályázatában foglaltak megva-

lósítására.  

 



A pályázat kiírás 9. pontja szabályozta az elszámolás szabályait:  

9.1. A pályázat elszámolásának kötelező tartalmi elemei:  

a) műszaki ellenőri nyilatkozat (pályázati felhívás 5. sz. melléklete, formanyomtatvány)  

b) nyilatkozat építési területen keletkezett nem veszélyes építési és bontási hulladék mennyisé-

géről (pályázati felhívás 6. sz. melléklete, formanyomtatvány)  

c) hulladék átvételi-befogadási nyilatkozat (pályázati felhívás 7. sz. melléklete, formanyomtat-

vány)  

d) pénzügyi és szakmai beszámoló tartalmi kellékei című dokumentum (pályázati felhívás 8. 

sz. melléklete, formanyomtatvány)  

Az elszámolást legkésőbb 2020. január 31-ig kell benyújtani. Az elszámolás elfogadásáról 

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.  

 

Mind két támogatott Társasház eleget tett elszámolási kötelezettségének és benyújtotta az 

előírt dokumentációt.  

I. Az Etyek Botpuszta Társasház közgyűlési döntés alapján a kapott támogatás 

összegét a lépcsőházak festésére használta fel. A társasház közös képviselője írás-

ban tájékoztatást adott arról, hogy bár az árajánlatot Bauer Attila egyéni vállalkozó 

készítette, azonban a munkát a pályázat által megadott határidőn belül nem tudta 

elvállalni, ezért helyette Ágoston Balázs egyéni vállalkozó végezte el a lépcsőhá-

zak festését.  

A beruházás teljes összege 1.124.670,- Ft volt, melyből 624.670,- Ft-ot a Társas-

ház önerőből fizetett meg.  

 

A támogatás felhasználása a támogatott cél megvalósítása érdekében, a támogatási 

szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, ezért javasoljuk az elszámolás el-

fogadását és a pályázaton elnyert 500.000,- Ft pályázati támogatás kifizetését.  

 

II. A Vadvirág utcai Társasház közgyűlési döntés alapján a megítélt támogatást a 

fővezetékek mérőórával való felszerelésére, ereszcsatornák kiépítésére, közös he-

lyiségek festésére kívánta felhasználni.  

A cirkulációs vezetékben a Társasház oldalán csőtörés történt. A csőtörés lokalizá-

lása érdekében fel kellett tárni a fűtés és meleg víz vízvezeték aknát a társasház 

parkolójában kb. 20 méter hosszúságban. A feltárást követően szembesültek azzal, 

hogy a csőtörés miatt a fűtés és meleg víz csövekről a szigetelés levált és e miatt 

jelentős hő veszteség keletkezett. A csőtörés azonnali elhárítását követően szak-

ember javaslatára 2x2 méteres szakaszon ki kellett cserélni a vezetékeket, mert 

ezeken a részeken erős korrodálás volt észlelhető. A szigetelés pótlását a tulajdo-

nosok segítségével elvégezték. A munkálatok befejeztével a parkoló helyreállítása 

murvázással történt.  

A csőtöréssel járó plusz kiadás nem volt betervezve a 2019-es évre, azonban a cső-

törés okozta körülményekre való tekintettel a felmerült munkákat haladéktalanul el 



kellett végezni, a hibát el kellett hárítani. A vis maior helyzet miatt a közgyűlésen 

megszavazott és pályázatra betervezett feladatok módosultak.  

A HV ereszcsatorna, lefolyó szerelése és a lefolyócső kivezetése műanyag csővel, 

valamint a festési feladatok megtörténtek. 

A 3 db 5/4”-os vízmérő óra beépítése és a 11 db 5/4”-os elzáró szelep és vezeték 

bontása és azt követően a rendszer újraépítése (árajánlat alapján 155.000,-Ft) a 

rendkívüli esemény miatt nem valósulhatott meg az árajánlatot benyújtó vállalko-

zó által. Helyette a 2x2 méteres szakasz vezeték cseréje és szigetelése történt meg.  

 

Bár a támogatás felhasználása nem teljes mértékben a támogatott cél megvalósítá-

sa érdekében, a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, javasol-

juk az elszámolás elfogadását és a pályázaton elnyert 500.000,-Ft pályázati támo-

gatás kifizetését hiszen az szintén a társasház felújítási költsége.  

A pályázat benyújtásának időpontjában előre nem látható körülmény okozta a be-

tervezett munkálatok módosulását, és nem volt elvárható, hogy a Társasház a kö-

rülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 

 

Fentiekben leírtakra figyelemmel kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg dön-

tését a Társasházak felújítási pályázaton elnyert támogatások elszámolásáról és a támogatási 

összeg kifizetéséről.  

 

Etyek, 2020. december 08. 

Tisztelettel, 

 Dr. Révész Zoltán 

 aljegyző 

  



Határozati javaslat 

 

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  

 …./2020. (I.16.) határozata 

 

Társasházak felújítási pályázaton elnyert támogatások elszámolásáról, a támogatási ösz-

szegek kifizetéséről 

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete:  

1. az Etyek Botpuszta Társasház „Társasházak felújításának pénzügyi támogatása” című 

pályázattal kapcsolatos elszámolását elfogadja.  

 

2. felkéri és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázaton elnyert 500.000,- 

Ft támogatási összeg Társasház részére történő átutalásáról gondoskodjon.  

Határidő: __________ 

Felelős: polgármester  

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  

 …./2020. (I.16.) határozata 

 

Társasházak felújítási pályázaton elnyert támogatások elszámolásáról, a támogatási ösz-

szegek kifizetéséről 

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete:  

1. a Vadvirág utcai Társasház „Társasházak felújításának pénzügyi támogatása” című pá-

lyázattal kapcsolatos elszámolását – figyelembe véve a pályázat benyújtásának idő-

pontjában előre nem látható körülmény okozta a betervezett munkálatok módosulását 

– elfogadja.  

 

2. felkéri és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázaton elnyert 500.000,- 

Ft támogatási összeg Társasház részére történő átutalásáról gondoskodjon.  

Határidő: __________ 

Felelős: polgármester  

 

 






















































