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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 (lépcsőház, emelet, ajtó)
2
: 

 

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

e-mail cím
3
: 

 

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

telefonszám:  

 

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

 

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

megfelelőt!) 

 

2. A pályázat megvalósulásának helyszíne (lakcím, lépcsőház, emelet, ajtó): 
 

……………………………………………………………………………………………. 

 

3. Milyen munkák elvégzésére kéri a támogatást:  

 

Biztonsági ajtórács legyártása és felszerelése 

                                                 
*Lakásvédelmi Akcióterv része 

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

 
2 FIGYELEM! A hiánypótlásra való felhívást a kiíró erre a lakcímre küldi. Kérjük a lakcím pontos megadását! 

 
3 FIGYELEM! 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 rács- és zártípusok (kérjük, hogy jelölje x-szel) 

 

A.) 

 

 

 

 

 

 

 

1. zártípus 

       Átlagos piaci ár: 55 000 Ft 

 Támogatott (fizetendő) 

      összeg: 29 900 Ft 

 

Rács 1 db zárral, kilincs garnitúrával, 7x7 

zárbetéttel 

RÓNA 85/25 váltós portálzár, alsó 

kilincses zár 

megerősített biztonsági kilincs garnitúra 

eloxált színben 

7x7 30x30mm zárbetét Break Secure 5 

kulccsal 

 

2. zártípus 

      Átlagos piaci ár: 75 000 Ft 

 Támogatott (fizetendő) 

      összeg: 45 900 Ft 

 

Rács 1 db zárral, kilincs garnitúrával 

INTERACTIVE zárbetéttel 

RÓNA 85/25 váltós portálzár, alsó 

kilincses zár 

megerősített biztonsági kilincs garnitúra 

eloxált színben 

Interactive 30x30mm zárbetét 3 kulccsal 

B.) 

 

 

 

 

 

 

 

1. zártípus 

      Átlagos piaci ár: 55 000 Ft 

 Támogatott (fizetendő) 

      összeg: 29 900 Ft 

 

Rács 1 db zárral, kilincs garnitúrával, 7x7 

zárbetéttel 

RÓNA 85/25 váltós portálzár, alsó 

kilincses zár 

megerősített biztonsági kilincs garnitúra 

eloxált színben 

7x7 30x30mm zárbetét Break Secure 5 

kulccsal 

 

2. zártípus 

      Átlagos piaci ár: 75 000 Ft 

 Támogatott (fizetendő) 

      összeg: 45 900 Ft 

 

Rács 1 db zárral, kilincs garnitúrával 

INTERACTIVE zárbetéttel 

RÓNA 85/25 váltós portálzár, alsó 

kilincses zár 

megerősített biztonsági kilincs garnitúra 

eloxált színben 

Interactive 30x30mm zárbetét 3 kulccsal 

C.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. zártípus 

      Átlagos piaci ár: 75 000 Ft 

 Támogatott (fizetendő) 

      összeg: 49 900 Ft 

 

Rács 1 db alsó 1 db felső zárral, 

védőpajzzsal, 7x7 zárbetéttel 

777 bevéső, felső reteszzár 

felső hegeszthető törésvédő pajzs 

7x7 30x30mm zárbetét Break Secura 5 

kulccsal 

 

2. zártípus 

      Átlagos piaci ár: 95 000 Ft 

 Támogatott (fizetendő) 

      összeg: 69 900 Ft 

 

Rács 1 db alsó 1 db felső zárral, 

védőpajzzsal, INTERACTIVE zárbetéttel 

777 bevéső, felső reteszzár 

felső hegeszthető törésvédő pajzs 

Interactive 30x30mm zárbetét 3 kulccsal 

 

A feltüntetett árak a 27%-os Általános Forgalmi Adót tartalmazzák. 

A zártípusok a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) követelményeinek megfelelnek.  
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III. Nyilatkozatok: 

 

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

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

legyártásához és 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 kivitelezési szerződést (a továbbiakban: 

Kivitelezési 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. A beadásra kerülő dokumentumok  

(kérjük, hogy jelölje x-szel) 

Pályázó 

tölti ki 

Elbíráló 

tölti ki 

I. Általános adatok: 

A pályázati űrlap 1 példányban kitöltve   

1. Nagycsaládosok esetén: 

a.) szülők személyi igazolványának másolata   

b.) családi pótlék összegéről legutolsó utalvány vagy utalás   

c.) kiskorúak esetén: gyermekenként születési anyakönyvi kivonat 

másolata, gyámság esetén a gyámság alá vétel igazolása 
  

d.) amennyiben a gyermek iskolába jár, iskolalátogatási/hallgatói 

jogviszony igazolás (csak nappali tagozatos, aktív hallgatói 

jogviszonyú számít) 

  

2. Nyugdíjas esetén: 

a.) Nyugdíjfolyósító Igazgatóság összesítő igazolás   

3. Megváltozott munkaképesség esetén: 

a.) Hatósági bizonyítvány, amelyet a területileg illetékes 

Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve állít ki vagy 

jogelődje által kiadott szakvélemény 

  

b.) Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott ellátásról szóló igazolás   

4. Hátrányos helyzet esetén
4
: 

a.) az egy háztartásban élők lakcímét igazoló hatósági igazolvány 

másolata 
  

b.) utolsó 3 havi jövedelemigazolás   

 

Bírálat eredménye (Elbíráló tölti ki!): 

 

 

 

                                                 
4 A jogosultság megállapításának további feltétele, hogy a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme ne haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (25.650,- Ft) és vagyonnal ne rendelkezzenek. 
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V. 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 
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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 “Biztonsági 

rács-program” keretében benyújtott pályázattal kapcsolatosan helyettem és nevemben teljes jogkörrel eljárjon, így különösen, hogy 

az esetleges hiánypótlási kötelezettségemnek eleget tegyen, továbbá a kivitelezési szerződést vagy az ahhoz kapcsolódó okiratokat 

(pl. teljesítés-igazolás) aláírja. 

 

Budapest, 2014. ………………………... 

 

 

 …………………………………………. 

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

 meghatalmazó 

 

A meghatalmazás 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: 


