
1-ES SZÁMÚ MELLÉKLET

A POLGÁROK SZÁMÁRA – JELENTKEZÉSI ŰRLAP CSALÁDI
HÁZAKRA/LAKÁSOKRA

CSALÁDI HÁZAK ÉS LAKÁSOK KÖZPONTI HASZNÁLATI MELEGVÍZ
ELŐKÉSZÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ ENERGETIKAI SZANÁLÁSÁRA IRÁNYULÓ

INTÉZKEDÉSEK, AZAZ TERMÁLISBORÍTÁSÁRA, TERMOTECHNIKAI
TELEPÍTÉSEKRE ÉS NAPELEMES TELEPÍTÉSEKRE IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK

VÉGREHAJTÁSÁRA
AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÖSZTÖNZÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK

IGAZGATÓSÁGA ÁLTAL KIÍRT, JP1/22 – ES SZ., ÓBECSE KÖZSÉG TERÜLETÉN
LÉVŐ CSALÁDI HÁZAKRA ÉS LAKÁSOKRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS FELHÍVÁS

ALAPJÁN
Jelentkezési űrlap és űrlap a családi házak és lakások állapotáról A polgárok részvételére
kiírt __________-i __. számú nyilvános pályázatban való részvételhez a családi házak és
lakások energetikai szanálására irányuló intézkedések, azaz saját szükségletre szolgáló

elektromos áramot termelő napelemek beépítésére Óbecse községben

1. SZEMÉLYES ADATOK

1. Családi név és utónév

2.
Személyi igazolvány 
száma 

3. Lakcím

4 Parcella kataszteri száma

5. Kataszteri község

6. Fix telefonszám:

7. Mobil telefonszám:

3. AZ ÖN HÁZÁNAK/LAKÁSÁNAK JELENLEGI ÁLLAPOTA
A  ház/lakás  területe
négyzetméterekben
kifejezve,  a
Vagyonadóról  szóló
végzés alapján



Az  objektumban
lakó  felhasználók
száma

Az  objektumban
lévő emeletek száma

Bekarikázni a külső falak pillanatnyi állapotát (be kell karikáznia a választ):
1. nincs hőszigetelés

2. van hőszigetelés 
Bekarikázni a tető pillanatnyi állapotát (be kell karikáznia a választ)*:

3. nincs hőszigetelés

4. van hőszigetelés 

* amennyiben a lakás nem a legfelső szinten van, úgy kell számítani, hogy van hőszigetelt tető (padlás),  mivel
felette másik lakás található.

Jelenlegi fűtési mód:

1. Szén, fűtőolaj, mazut

2. Elektromos áram

3. Fa

4. Földgáz/pellet

5. Városi távfűtés
* be kell karikázni a választ. Amennyiben több fűtési móddal fűtik, mindegyiket be kell karikázni.

Az ön objektumján lévő meglévő ablakok*:
1. EGYRÉTEGŰ faablakok

Példák:



2. DUPLA faablakok
Példák:

3. Faablakok dupla (vákuum) üveggel
     Példák:



4. PVC, alumínium ablak
Példa:

*  be kell  karikázni  a választ.  Amennyiben vegyesen vannak nyílászárók,  azt  a fajtát  kell  bekarikázni,  amellyel
nagyobb felület van lefedve.

Megjegyzés: 
A  kérelmező  által  benyújtott  kérelmet  a  község  által  elfogadott  Szabályzattal  összhangban  és  a
Nyilvános pályázat VIII. fejezete szerint értékelik.

Amennyiben a Bizottság a kérelmező objektumában tett látogatás során úgy találja, hogy a kérelemben
közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak, a kérelmezőt kizárják.

Dátum: 2022.__________

Kérelem benyújtójának aláírása

                                                                                                                      ---------------------------


