7. sz. melléklet
MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV ÉS KIVITELEZŐ TELJESSÉGI NYILATKOZAT
MINTA
Kedvezményezett adatai:
Pályázati azonosító: ......................................................................................................................................
Kedvezményezett neve: ................................................................................................................................
Megvalósítás pontos helyszíne: ....................................................................................................................
Kivitelező adatai:
Kivitelező neve: .............................................................................................................................................
Kivitelező székhelye: .....................................................................................................................................
Kivitelező adószáma: ...................................................................................................................................
A kivitelezési szerződésben vállalt, a pályázatban megjelölt műszaki tartalmú – épületenergetikai
korszerűsítés megvalósítását célzó beruházás érdekében végzett – kivitelezés pontos leírása:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Alulírott Kivitelező felelősségem tudatában az alábbi teljességi nyilatkozatot teszem az Otthon Melege
Program okos költségmegosztás alkalmazásának támogatása a távhőszolgáltatásban és radiátorcsere
alprogram (ZFR-TÁV/2019) támogatásával megvalósuló, fentiekben részletezett építési tevékenységgel
kapcsolatban:
a) az általam elvégzett munkálatok vonatkozásában állékonysági problémát az épületen nem tapasztaltam,
b) az általam végzett beruházás során kizárólag kereskedelmi forgalomból beszerzett új berendezések,
készülékek és anyagok kerültek beépítésére, amelyek rendelkeztek mind a forgalomba hozatali, mind pedig
a beépítéshez szükséges engedélyekkel, minősítésekkel, teljesítmény nyilatkozatokkal, stb., amelyek
meglétéről és azok megfelelő tartalmáról meggyőződtem (figyelemmel a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
előírásaira).
c) a támogatás szempontjából elismerhető költségként kizárólag azon tételek kerültek feltüntetésre, amelyek
az energia megtakarítást eredményező beruházás végrehajtásához elengedhetetlenül szükségesek voltak,
továbbá megfeleltek az elvárt minőséget nem sértő költséghatékonyság elvének, és nem haladták meg az
adott piacon általánosan elfogadott mértéket,
d) a beruházás az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, szabványok, irányelvek,
általános érvényű és eseti előírások, így különösen a statikai, tűzvédelmi és az épületenergetikai
követelmények, szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen
került elvégzésre, kiemelve az alábbi jogszabályokat
•

a beruházás során alkalmazott műszaki megoldások az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 31. §-a (2) bekezdésének értelmében az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott alapvető követelmények
érvényre juttatásával valósult meg,

•

a beruházást a szükséges műszaki megoldások vonatkozásában ellenőriztem, az megfelel az
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról előírásainak. A beépítésre
került építési termékek tűzállósági teljesítményei megfelelőek

e) a beruházás befejeződését követően a szükséges légellátás biztosítása megvalósult,
f) a beruházás során a gyártók minősítéseiben és alkalmazástechnikai útmutatóiban foglalt előírások,
ajánlások maradéktalanul betartásra kerültek,

g) a beruházás során keletkező építési-bontási hulladékot az előírások szerint kezeltem és az építőipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről a külön jogszabályban foglaltak szerint
elszállítottam,
h) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas,
i) a beruházással érintett épület valamennyi lakásban felszerelésre kerültek a költségosztók és az
adatgyűjtők,
j) a tervezett műszaki tartalomtól eltérés:

nem vált szükségessé / szükségessé vált az alábbi változásokkal:1
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
k) Kedvezményezett számára, az elvégzett
rendelkezésemre álló anyagot átadtam, átnéztem.

energetikai

korszerűsítéshez

szükséges

minden

Kelt:____________________________, 20____év____________________hó________nap.
.............................................................
Kivitelező neve/cég neve (nyomtatott betűvel)

.......................................................................
Kivitelező képviseletében eljáró
személy neve (nyomtatott betűvel

.............................................................
Kivitelező aláírása

.......................................................................
Kivitelező bélyegzője

KEDVEZMÉNYEZETTI NYILATKOZAT
Alulírott Kedvezményezett nyilatkozom, hogy a Kivitelező a pályázatban vállalt műszaki tartalmú energetikai
felújítást elvégezte, kivitelezői teljességi nyilatkozatát megtette, amelyet a mai napon átvettem. Az elvégzett
munka megfelelőségének igazolására szolgáló számlák, minősítések, igazolások, teljesítmény nyilatkozatok,
stb. rendelkezésemre állnak, azok megőrzéséről és esetleges utólagos ellenőrzés során a rendelkezésre
állásért minimum 3 évig gondoskodom.
Kelt:____________________________, 20____év____________________hó________nap.
.............................................................
Kedvezményezett neve (nyomtatott betűvel)
.............................................................
Kedvezményezett képviseletére
jogosult személy aláírása
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Kérjük aláhúzással jelölni!

