
1. melléklet a 14/2019. (III.22.) önkormányzati rendelethez 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

a társasházak energia-megtakarítást  eredményező  
korszerűsítésének, felújításának támogatása 

című pályázati konstrukcióhoz 
 
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az alábbi Pályázati felhívást teszi közzé: 

I. A támogatás célja 

A támogatás célja a minimum 4 lakásos épületek, 1946 után épült, de 2006. december 31. 
napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező távfűtéssel, házközponti fűtéssel, illetve 
lakásonkénti egyedi fűtéssel ellátott lakóépületek tulajdonosi közösségei által elvégzett 
energia-megtakarítást eredményező korszerűsítési, felújítási munkák támogatása, illetve ezen 
lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújítása és korszerűsítése, valamint 
megújuló energiafelhasználás növelése céljából történő berendezések telepítése.  
A pályázat önkormányzati forrásául Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2019 évi költségvetési rendeletében elkülönített pénzeszköz szolgál.  

II. A pályázók köre 

Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú lakóépületeik 
energia-megtakarítást eredményező felújítására. 

Pályázatot az 1946 után épült, de 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel 
rendelkező távfűtéssel, házközponti fűtéssel, illetve lakásonkénti egyedi fűtéssel ellátott 
társasház nyújthat be, mely az ingatlan-nyilvántartásban társasházként bejegyzésre került, 
(ennek hiányában a társasház alapító okirattal rendelkezik), vagy a lakásszövetkezetet a 
cégbíróság nyilvántartásba vette; ahol a pályázattal érintett lakóépület legalább négy lakásból 
áll; a társasház nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztartozással; az építésügyi 
hatósági engedélyköteles munkálatok esetében rendelkezik az építésügyi hatóság építési 
engedélyével; döntött – kötelezettséget vállalt – a pénzintézettől igényelt kölcsön 
visszafizetéséhez megfelelő mértékű fedezet biztosításáról – amennyiben az önerő 
biztosításához szükséges; a felújítást, korszerűsítést  a kérelem benyújtásának évében tervezi 
megkezdeni.  

 
III. Támogatható tevékenységek köre 

 Nyílászárók felújítása vagy cseréje 

 Homlokzatok és födémek hőszigetelése, lábazat-szigetelés 

 Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, felújítása: egyedi fűtéssel rendelkező 
ingatlanok gépészeti korszerűsítése (fűtési-, HMV rendszerek korszerűsítése); 
költségmegosztók / hőmennyiségérők felszerelése; hőleadók termosztatikus szabályozása; 
hő leadók korszerűsítése, cseréje; strangszabályozás; táv- vagy központi fűtési vezetékek 
korszerűsítése; házközponti hőtermelő berendezés beépítése, korszerűsítése; házközponti 
HMV rendszer korszerűsítése (nem megújuló!), szellőző rendszerek kialakítása, 
korszerűsítése; az elavult, magas villamosenergia fogyasztású légcserét biztosító gépi 
szellőző rendszerek korszerűsítése. 



 A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló 
energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a 
tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálására 

 Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló, vagy árnyékvető szerkezetek 
beépítése (gépi hűtés nem támogatható) 

 
IV. A pályázat tárgya és benyújtásának módja 

A pályázat tárgya: 

A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész (a továbbiakban: 
épület, vagy épületrész) lehet.  
 
A pályázat benyújtásának módja: 

Az önkormányzat nyilvános, egy fordulós pályázatot ír ki a legalább 4 lakásos lakóépületek 
energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására, amelyben meghatározza a 
nyújtani kívánt támogatás mértékét, formáját és feltételeit, továbbá az önkormányzati 
közreműködés módját, eszközeit.  

A pályázó társasházak és lakásszövetkezetek felújítási pályázatukat az önkormányzat felé 
nyújtják be, amennyiben vállalják a felújítási költségek saját erőből történő finanszírozását. 

A lakásszövetkezeteknek és a társasházaknak a felújításra vonatkozó döntést a rájuk 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kell meghozniuk. A pályázat benyújtására 
vonatkozó közgyűlési határozatról szóló jegyzőkönyv kivonatát a pályázati dokumentációhoz 
csatolni kell. 

Egy lakóépület a tárgyi pályázati felhívásra csak 1 db pályázatot nyújthat be.  
 
V. A pályázattal elnyerhető támogatás 

A benyújtott pályázat alapján a társasház, lakóközösség által tervezett felújításra elnyerhető 
támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető (elszámolható) beruházási 
költségek legfeljebb 20 %-a lehet, de nem haladhatja meg a lakásonkénti 800.000,- Ft-ot. 

Az igényelt önkormányzati támogatás lakásonkénti mértékénél minden esetben a pályázattal 
érintett lakások száma vehető figyelembe. 

A felújítás teljes költségét a pályázó saját erőből fedezi.  

VI. Az önrész összetétele, a támogatás formája 

Az önrész összetétele 

Az önrész jelen esetben megegyezik a teljes beruházási költséggel, melyet a pályázónak kell 
biztosítania saját erőként. Az önrész saját forrásból és egyéb forrásból áll. A saját forrás lehet 
készpénz, bankbetét, értékpapír, ESCO típusú vállalkozói szerződés által biztosított fedezet. 
Az egyéb forrás pedig lehet támogatás (pl. állami támogatás) és nem támogatás (pl. kölcsön).  

Támogatás formája 

Utólagos, teljesítés arányos, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsága által meghatározott futamidejű és formájú vissza 
nem térítendő támogatás. A támogatás kifizetett számlák alapján hívható le. 

 



 

 
VII. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók 

A pályázat önkormányzathoz történő benyújtásával kapcsolatos követelmények: 

A pályázat az alábbi fő részekből áll: 
- pályázati formanyomtatványok 
- műszaki dokumentumok 
- mellékletek 

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be. 
A pályázatot a Pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a pályázati 
formanyomtatványok minden kérdésére választ adva, és az előírt dokumentumok csatolásával 
kell benyújtani. 

Benyújtás helye és formája: 
A teljes pályázati dokumentációt 1 eredeti példányban, nyomtatott formában kell postai 
úton vagy személyesen eljuttatni az alábbi címre:  
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Fenntartási Osztály  
9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 11. 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: 
Tóth Zita pályázati ügyintézőtől a +36 96/ 889 858 telefonszámon. 

A borítékot/csomagot a következő felirattal fel kell ellátni:  
„Pályázat a társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítési, felújítási 
munkáinak támogatására” 
A borítékon/csomagon fel kell tüntetni továbbá a pályázó nevét és címét, valamint a 
pályázattal érintett épület címét. 

Benyújtás időpontja, határideje: 
A pályázat benyújtásának időpontja: a pályázatot tartalmazó boríték vagy csomag postán 
történő feladásának időpontja, vagy a személyes átadás átvétel időpontja. 
 
A pályázatok benyújtási határideje: 2019. június 20. /csütörtök/ 11:00 óra. 
A határidőt követően benyújtott pályázatok az elbírálásból kizárásra kerülnek. 
 

Pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei: 
A Pályázati felhívás, a pályázati adatlap és mellékletei a www.mosonmagyarovar.hu 
honlapról tölthetők le.  
 


