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AZ ÖSSZEFOGÁS LAKÁSSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓJA

2015/04
Tisztelt Szövetkezeti
Tagtársunk/Lakástulajdonos!
Tájékoztatjuk, hogy Lakásszövetkezetünk az
épületek képviselőinek 2015. március 10. (kedd)
1730 órakor Szövetkezeti Fórumot tartott az „Otthon
Melege”
ZFR-TH/15
kódszámú
energia
megtakarítást célzó pályázatról amelyet, itt lehet a
maga teljességében megismerni.
Helyszín: 1165 Budapest, Hilda utca 1.
gyakori kérdések, információk (kattints a szövegre)
A fórumon a pályázat adta lehetőségekről a
teendők ismertetéséről, épületeink jelenlegi és a
jövőbeni sikeres pályázati esélyeinek elősegítéséről
volt szó.
A pályázat műszaki és adminisztrációs tudnivalóiról,
illetve az anyagiak előteremtéséről, a meghívott
szakemberek tartottak előadást:
- Czabarka Mihály úr, a Projektdoktor Kft.
ügyvezetője és
- Gróf Dániel úr, az OTP Pénzügyi Pont Kft üzleti
vezetője.
Az alábbiakban Czabarka Mihály úr, a Projektdoktor
Kft. ügyvezető prezentációját ismerhetik meg:
(kattints a képre -flash player vagy chrome böngészö
szükséges, prezi formátum)

A 2015. február 23-án közzétett pályázati lehetőség
feltételei közül kiemeljük, hogy:
"A pályázati útmutató a fejlesztés tárgyát képező épületre
vonatkozóan határoz meg felső korlátozást, így nem
nyújtható be pályázat 60 lakásszámot meghaladó épület
dilatációval határolt részegységeire sem." (A pályázaton
egy helyrajzi számhoz tartozó, 60 lakásszámot nem
meghaladó épület vehet részt)
Az Összefogás
épületek száma:

Lakásszövetkezet

összes épület
Ostoros-Bóbitás ltp.
10 épület
Ond vezér ltp.
16 épület
Centenárium ltp.
43 épület
69 épület

kezelésében

lévő

4-60 lakás
10 épület 254 lakás
14 épület 289 lakás
24 épület 1465 lakás
48 épület 2008 lakás

Tehát a jelenlegi pályázati kiírás szerint 48 épületünk
közössége vehet részt a ZDR-TH/15 kódszámú
pályázaton.
Ami az anyagiakat illeti, a szakember tájékoztatása
szerint sikeres pályázat esetén lakásonként ~2, ~2,5
MFt bekerülési összeggel kell számolni ahhoz, hogy egy
épület az elvárt energia osztályba kerüljön.
Amennyiben mind a 48 épületünk pályázni szeretne, akkor
igen jelentős, történetesen:
2008 lakás X ~2.250.000,-Ft = ~4.518.000.000-Ft-ra,
lenne szükség.
Elvileg max. 50%-át az állam finanszírozhatja, illetve a
fennmaradó 50% -ból 25% vissza nem térítendő
támogatásra a XVI. kerületi önkormányzat pályázati
kiírása nyújthat segítséget.
Ezúttal is szeretnénk megköszönni Kovács Péter
polgármester úrnak, hogy jelenlétével, hozzászólásaival
megtisztelte fórumunkat, illetve támogatja két épületünk
döntés előkészítő tanulmányának elkészítését.

Összefogás Lakásszövetkezet
Budapest, 2015. március 18. szerda

Abban az esetben, ha a továbbiakban nem igényli a tájékoztatók megküldését, azt a
titkarsag@osszefogaslakszov.hu, illetve a 06-1-402-2275 –es telefonszámon lemondhatja.
Tájékoztató az Összefogás Lakásszövetkezet lakástulajdonosai részére – sz: mi-vr

