1. sz. melléklet

I LOVE PANEL – Legtakarékosabb épület pályázat
Nevezési lap
A pályázaton a FŐTÁV Zrt. által távhővel ellátott lakóépületetek vehetnek részt. Az űrlap az
épület azonosításához és a pályázati értékeléshez szükséges adatokat tartalmazza, ezért
minden rovat kitöltése kötelező a FŐTÁV által kitöltendők kivételével. Egyazon tulajdonosi
közösség több épülete külön-külön lapokon nevezhető.
A Pályázó épület adatai:
Tulajdonosi közösség megnevezése: ……………......................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
Képviselet1

neve: ……………………………………………………………………………………
címe: ……………………………………………………………………………………
tel.sz.: …………………………………………………………………………………..
e-mail: ………………………………………………………………………………….

A pályázat ügyében eljáró személy neve: ………………………………………………………
tisztsége: ………………………………………………….

FŐTÁV által benyújtás után
kitöltendő adatok

Épület természetbeni címe:

Budapest

Épületazonosító

…………………………………………..
…........................................................
Lakások száma:

út
utca
köz
körút
sétány
tér

Felhasználási helyazonosító(k)
Hőközpontazonosító(k)

…………db
2

Az épület alapterülete :

…………m2

Energia- és vízfelhasználási adatok begyűjtéséhez szükséges azonosító adatok
1. Hőfelhasználás: A 2012. évre vonatkozó teljes távhő-felhasználást foglalja magában. A
távhőfelhasználást a FŐTÁV saját nyilvántartásából határozza meg.
Közüzemi szerződés száma: ……………………………………………………………………
2. Vízfelhasználás: A 2012. évre vonatkozó teljes ivóvíz felhasználást foglalja magában. Az
ivóvízfelhasználást a Fővárosi Vízművek Zrt. bocsátja FŐTÁV rendelkezésére. Az
azonosításhoz az épület bekötési mérőjéhez tartozó mérőhely-azonosító szükséges.
Amennyiben az épület több azonosítóval is rendelkezik, kérjük, hogy mindegyiket
tüntesse fel.
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Főmérő
azonosító: ……………………………………………………..

(bekötési vízmérő)

3. Villamosenergia-felhasználás: Az épület közösségi villamosenergia-felhasználásában3
2006. és 2012. között elért megtakarítás relatív (százalékos) mértéke a közös használatú
villamos berendezések elosztó hálózati (elszámolási) villamos fogyasztásmérőjén mért
mennyiségek alapján. A felhasználási mennyiségeket a Budapesti Elektromos Művek
bocsátja FŐTÁV rendelkezésére a pályázó felhatalmazása alapján. Az azonosításhoz az
ELMŰ vevői és felhasználói azonosítók szükségesek. Amennyiben az épület több
azonosítóval is rendelkezik, kérjük, mindegyiket tüntesse fel.
Vevő (fizető) azonosító (vevőkód): ……………………………….……………………………
Felhasználó (fogyasztási hely) azonosító: ………………………………………………….

Felhatalmazások
Jelen nevezési lap benyújtásával a fent megnevezett tulajdonosi közösség hozzájárul
ahhoz, hogy a pályázattal érintett épület 2012. évre vonatkozó ivóvízfelhasználási adatait
a Fővárosi Vízművek Zrt. a FŐTÁV Zrt. számára a pályázati értékelés céljára átadja.
Jelen nevezési lap benyújtásával a fent megnevezett tulajdonosi közösség hozzájárul
ahhoz, hogy a pályázattal érintett épület 2006. és 2012. évre vonatkozó közösségi
villamosenergia-felhasználási adatait a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. a FŐTÁV Zrt.
számára a pályázati értékelés céljára átadja.
Nyilatkozat
A pályázattal érintett épület tulajdonosi közösségének képviseletében nyilatkozom, hogy:
•

A pályázaton való részvételhez a tulajdonosi közösség ………………… szavazati
aránnyal hozzájárult.4

•

A nevezési lapon megadott adatok a valóságnak teljes körűen megfelelnek.

•

A pályázati kiírást, a nevezési lapot elolvastam, az azokban foglalt feltételeket és
szabályokat elfogadom.

Kelt:
……………………….., 2013. …………….. ……...

…………………………………………………
cégszerű aláírás
1

Az a természetes vagy jogi személy, aki a tulajdonosi közösség felhatalmazásából a képviseleti tevékenységet
ellátja.
2
A pályázattal érintett épület teljes hasznos alapterülete. A lakások összesített alapterületén kívül ide értve a
közös használatú terek (lépcsőház, folyosó, szárító, hulladékledobó, stb.), tárolók, garázsok alapterületét is. A
mennyiséget négyzetméterben egész számra kerekítve kell megadni.
3
Az épület közös használatú villamosenergia-fogyasztó rendszerei (közös terek világítása, központi elszívó
berendezések, felvonók, stb.) által felhasznál energia.
4
A pályázaton való részvételt támogató határozatról szóló jegyzőkönyv egy eredeti példányát a nevezési laphoz
csatolva be kell nyújtani.
Közreműködő Partnereink:

