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Pályázó intézmény 

- neve:  

- székhelye:  

- értesítési címe:  

- azonosító kódja (KLIK, OM):  

- képviselője (név + beosztás):  

- képviselőjének elérhetősége 
(telefonszám, e-mail cím): 

 

- fenntartója (név, cím):  

- működtetője (név, cím):  

- tanulóinak száma:  

- tanulói létszámon belül 
igazolt versenyzők létszáma: 
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- sporttevékenységének bemutatása a 2013-2014 közötti időszakban 
(max. 500 karakter): 
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Felújítandó létesítmény 

- neve:  

- címe:  

- jellege (pl. sportpálya, öltöző, 
tanterem, irodahelyiség, 
tárolóhelyiség stb.): 

 

- építésének éve:  

- legutóbbi teljes- vagy 
részleges felújításának éve: 

 

- legutóbbi teljes- vagy 
részleges felújításának 
szöveges leírása (pl. gépészeti 
felújítás, homlokzati felújítás, 
burkolatcsere, festés, 
nyílászáró csere stb.): 

 

A felújítás indoka: 
 

a) megrongálódás 
 

b) állapotromlás 
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A keletkezett kár / állapotromlás 
szöveges leírása: 

 

A keletkezett kár / állapotromlás 
becsült mértéke biztosító által 
készített vagy egyéb hivatalos 
kárbecslés alapján  
(Ft-ban): 

 

Igényelt Poli-Farbe termékek saját 
becslés alapján: 
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Mellékletek: 
 

- Pályázó képviseletére jogosult személy közjegyzői hitelesítéssel ellátott 
aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája 

- Biztosító által készített vagy egyéb hivatalos kárbecslési jegyzőkönyv 
(megrongálódás esetén kötelező, állapotromlás esetén opcionális) 

- Pályázó létesítmény fenntartójának és működtetőjének hivatalos, 
cégszerűen aláírt nyilatkozata (ha a fenntartó és a működtető azonos 
szervezet, akkor elég egy nyilatkozat, amennyiben két külön szervezet, 
akkor mindkét szervezettől külön-külön nyilatkozat szükséges), amelynek 
tartalma:  

 a fenntartó/működtető beleegyezik, hogy a pályázó 
intézmény a pályázatot benyújtsa; 

 a fenntartó/működtető megismerte a pályázati felhívást és 
elfogadta az abban foglaltakat; 

 a fenntartó/működtető tudomásul veszi és elfogadja, hogy 
nyertes pályázat esetén a termékek és szolgáltatások a 
pályázó intézménynek kerülnek átadásra, azokat kizárólag a 
pályázó intézmény, és kizárólag a pályázati lapon szereplő 
felújítási munkálatokkal összefüggésben használhatja fel. 
(Megjegyzés: a felújítás következtében létrejövő tulajdonosi 
vagyongyarapodásból eredő jogkövetkezményekért sem a 
MOB, sem a Poli-Farbe Kft. nem vállal felelősséget.)    

 


