
1. sz. melléklet a 9/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez 
 

 

A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmi elemei 

 

1. a munka leírása és befejezés ténye 

2. a hiánymentes készültség meghatározása 

3. ha hiba van póthatáridő megadása 

4. kötbér alkalmazására szükség volt-e 

5. a kötbér esetleges elengedésre ki a felhatalmazott 

6. rész-számlázás esetén ezek szerepeltetése a végszámla érték meghatározásához 

7. tételes elszámolásnál a felmérési naplók és a kivitelezői szerződés mellékletében elfogadott 

egységárak 

8. pótmunka esetén a megrendelés, a kivitelezői szerződés módosítás és nyilatkozat az elrendelő 

költségviseléséről 

9. esetleges kárigény bejelentése 

10. munkaterület visszavétele 

11. az egyéves garanciális bejárás időpontjának megnevezése 

12. a felvonulási terület hibamentes / további igény nélküli visszavétele 

13. szabványokra való hivatkozás 

14. kötelező alkalmassági idő  

15. szállítói megfelelőségi nyilatkozatok 

16. felelős műszaki vezető nyilatkozata 

17. aláírt átadási tervdokumentáció 

18. kezelési-karbantartási utasítások átadása 

19. KÜI nyilatkozat a hulladékok befogadásáról 

 

Csak a társasház számára releváns dokumentumot kell benyújtani. 

 

 



2. sz. melléklet a 9/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez 
 

A támogatás pénzügyi és szakmai elszámolásának tartalmi kellékei 
 

A pályázó neve:_____________________________________________________________ 

címe:                  _____________________________________________________________ 

telefonszáma:   _____________________________________________________________ 

e-mail címe:     _____________________________________________________________ 
 

A támogatott pályázat címe: 

 

1. Rövid szakmai beszámoló 

 

2. Pénzügyi elszámolás az alábbiak szerint: 

sorszám* 

számla 

teljesítésének 

ideje 

számla száma 
számla tartalma 

szövegesen 

pályázaton 

elnyert 

pénzből 

felhasznált 

összeg (Ft) 

önrész 

összege 

(Ft) 

számla 

végösszege 

(Ft) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

ÖSSZESEN    

(a sorok bővíthetőek) 

*: A sorszámot a számlákon is fel kell tüntetni! 

 

3. Nyilatkozat: 

 

Kijelentem, hogy ÁFA levonási joggal /a megfelelő rész aláhúzandó/ 

 

RENDELKEZEM      NEM RENDELKEZEM 

 

4. Az elszámolás hitelesítése: 

 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a támogatás felhasználása a támogatott 

cél megvalósítása érdekében, a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, továbbá 

igazolom, hogy a megküldött bizonylatok valódiak, hitelesek, másolatuk az eredetivel megegyezik, 

és a pénzügyi-szakmai elszámoláshoz csatolt számlákat más pályázatok elszámolásához nem 

használtam, és nem használom fel. 

 

Kelt: _______________________________________ 

 

A pályázó szervezet képviselőjének aláírása 

PH. 
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3. sz. melléklet a 9/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez 
 

 

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló  

Hősök tere 1. 

 

Tárgy: Bejelentés kivitelezési munkálatok megkezdéséről/befejezéséről (aláhúzandó) 

 

Tisztelt Címzett! 
 

Hivatkozva a HSZ/____-__/2020. számú támogatási szerződés __ pontjában foglalt bejelentési 

kötelezettségre, tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hajdúszoboszló,  _________________(közterület 

neve) _______(közterület típusa) ____(házszám) ________(helyrajzi szám) 

társasház/lakásszövetkezet felújítási munkálatai 202_. __.hó __. napján kezdődnek meg/befejeződtek 

be (aláhúzandó). 

 

Kérem a bejelentés tudomásul vételét. 

 

Bejelentő adatai 

Bejelentő neve:   __________________________________ 

Bejelentő telefonszáma:  __________________________________ 

Bejelentő e-mail címe:   __________________________________ 

 

Budapest, 202_.(év)__.(hónap) __.(nap) 

 

Üdvözlettel: 

 

___________________________ 

                                                                                                         aláírás 


