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PÁLYÁZATI ADATLAP 

Lakossági Zöldterület-védnökségi Pályázat 2023. 

Átvevő tölti ki 
Érkezett: ......................................................... 
Sorszám: ......................................................... 

 
1. A pályázó lakóközösség: 
 
 Neve:   …………………………………………………………… 

 Címe:   …………………………………………………………… 

 Bankszámlaszáma: ……………………………………………………………. 

 Adószáma:  …………………………………………………………….. 

 Közös képviseletet ellátó személy, szervezet: …………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………. 

2. A pályázatot benyújtó és a támogatási szerződés aláírására felhatalmazott személy, 
szervezet: 

A./ Magánszemélyként vagy egyéni vállalkozóként ellátott közös képviselet esetén: 
 
 Neve:    ………………………………………………………….. 

 Anyja neve:   ………………………………………………………….. 

 Személyazonosító igazolvány száma:………………………………………….. 

 Postacíme:  ………………………………………………………….. 

 Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: ………………………………………. 

 E-mail címe:  ………………………………………………………….. 

 Telefonszáma: ………………………………………………………….. 

 
B./ Társasági formában ellátott közös képviselet esetén: 
 
 Cég neve:  ………………………………………………………… 

 Székhelye:   ………………………………………………………… 

 Cégjegyzékszáma: ………………………………………………………… 

 Adószáma:   ………………………………………………………… 
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 Cég képviselője: …………………………………………………………. 

 E-mail címe:  …………………………………………………………. 

 Telefonszáma: …………………………………………………………. 

C./ Amennyiben a Társasház képviseletét az Intéző Bizottság 2 tagja látja el: 
 
Intéző Bizottság 
tagjának neve 

  

Személyazonosító 
igazolvány száma 

  

Postacíme   
E-mail címe   
Telefonszáma   

 

3. Pályázati cél: (megfelelő aláhúzandó, a terület nagyságának megjelölésével) 

a) előkert gondozás ………m², 

b) parkoló elválasztó zöldsáv gondozás ………m², 

c) parkrészlet gondozás ………m², 

d) fasori sáv gondozás ………m², 

e) kutyafuttató gondozás ………m² 

 
4. További, mellékletként benyújtandó dokumentumok:  

A pályázathoz benyújtott mellékletek: 

 1 számú melléklet: a vállalt munkák, a tervezett projekt rövid összefoglalása (min. 2000 
max. 6000 karakter, a jelenlegi állapotot bemutató 2-3 db fotó beszúrásával), 

 2. számú melléklet: a társasházi képviseletet igazoló okirat (például: alapító okirat, ide 
vonatkozó közgyűlési döntés), 

 3. számú melléklet: közösség elkötelezettségét mutató nyilatkozat (pl. a pályázaton való 
részvétel szándékáról szóló, a lakók aláírását tartalmazó nyilatkozat; közös 
képviselő/képviselet/szövetkezeti elnökség nyilatkozata; a pályázati részvételről szóló 
közgyűlési döntés) 

 
   
 
 
Budapest, 2023.  
        …………………………………… 
         A pályázó képviselője 
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Adatkezelési tájékoztató 
 
Tájékoztatjuk, hogy a pályázati adatlapon megadott személyes adatokat a XIII. Kerületi 
Közszolgáltató Zrt. (cím: 1131 Budapest, Béke u. 65., tel.: +36-1-350-3728, +36-1-350-3729, 
fax: +36-1-340-9144; e-mail: kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu) a LZVP pályázat 
lebonyolítása érdekében, a támogatási szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére 
történő lépések megtételéhez szükséges adatokként kezeljük. Az adatkezelés célja a pályázat 
elbírálásával kapcsolatos ügyintézés. A személyes adatokat a mindenkor hatályos iratkezelési 
szabályzatunkban foglalt ideig kezeljük. Az érintett bármikor kérheti a Zrt-től a rá vonatkozó 
adatokról szóló tájékoztatást, a megadott adatok helyesbítését, törlését vagy az adatok 
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen (közérdeken alapuló 
vagy jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés, továbbá közvetlen üzletszerzés 
érdekében végzett adatkezelés esetén). Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog 
és a jogorvoslat joga. További részletes tájékoztatást honlapunkon és ügyfélszolgálatainkon 
kihelyezett tájékoztatónkban olvashat. 


