
 

 

 

OTP Bank Társaházi Pályázat 2012 

I. A társasház/lakásszövetkezet neve és címe 

Név (amennyiben 
van): 

Füzér u.30 Társasház 

Irányítószám: 1102 

Település: Budapest 

Közterület/házszám: Füzér utca 30. 

 
 

 

II. A közös képviseletet ellátó magánszemély, illetve cég adatai 

Neve: Török Tamás 

Irányítószám: 1102 

Település: Budapest 

Közterület/házszám: Füzér utca 30. 

Telefonszáma: +36703165724 

Faxszáma: +3612791045 

E-mail címe: kozoskepviselo@fuzer30.hu 

 

III.  Pályázati kapcsolattartó adatai (amennyiben eltér a közös képviselőtől) 

Neve: Ihring Imre 

Irányítószám: 1102 

Helység: Budapest 

Közterület/házszám: Füzér utca 30. 

Telefonszáma: +36209734399 

Faxszáma: +3612607872 

E-mail címe: imre.ihring@fuzer30.hu 

 

A társasház OTP-s 
bankszámlaszáma: 

11710002 - 20166858 -  

https://admin.mediacenter.hu/index_mailadmin.php?domain=fuzer30.hu&status=kivalaszt&user=kozoskepviselo
https://admin.mediacenter.hu/index_mailadmin.php?domain=fuzer30.hu&status=kivalaszt&user=imre.ihring


 

 

 

IV.  Pályázat tárgya (egy adatlapon csak egy jelölhető be) 

Környezetvédelem  Közösségépítés x Életminőség-javítás  

 
Költségvetés 

Munkadíj: 100.000.- Ft 

Anyagköltségek: 350.000.- Ft 

 

V. Ütemezés 

Megvalósulás 
helye: 

Füzér utca 30. kert 

Munkálatok 
kezdete: 

2012 év 09 hónap 10 nap 

Munkálatok 
befejezése: 

2012 év 9 hónap 15 nap 

      

Lakások száma: 53 
Lakók 
száma: 

110 
A megvalósításban résztvevő 
lakók száma 

22 

 

VI.  A pályázat ismertetése 

 
   Szeretnénk a társasházi közösség számára egy fedett, naptól, és elsőtől védő helyet 
biztosítani a játszóterünk és kerti bográcsozónk közelében, ahol mind a gyermekfelügyelet, 
mind a közösségi programok időjárástól függetlenül megvalósíthatóak lennének.  
 
A fedett felület a már meglévő sporteszközeink (ping-pong asztal) használatát is biztosítanák 
szabad téren. 
 
A munkát a társasházban lakók végeznék el, a szintén itt lakó tetőács segítségével, hogy a 
költségeket minimalizáljuk. Egy egyszerű, de formabontó faszerkezetet terveztünk közösen, 
mivel a méret miatt (5*5m) a kereskedelmi forgalomban kapható sörsátrak és árnyékoló 
megoldások nem jöhettek szóba. 
 
A játszóterünk hasonló technikai megoldással, és szintén társadalmi munkával készült, tehát 
gyakorlatunk és tapasztalatunk már van az ilyen jellegű feladatok megszervezésében. A 
tervek szerint a teljes felépítés 3-4 hétvégét venne igénybe a tető kátrányos zsindely 
borításával és a vastaglazúros védőfestéssel együtt. 
 
Reméljük, pályázatunk elnyeri tetszésüket és támogatják ez a közösségformáló kivitelezési 
módot. 
 



 

 

Látványterv: 

 
 
Műszaki terv: 
 

 



 

 

 
 

Anyagszükséglet: 

 
 
 



 

 

ajánlat: 

 
 

 

A pályázó hozzájárul, hogy amennyiben pályázatát a zsűri nyertesként értékeli, nevét, címét, 

pályázatának tartalmát az OTP Bank Nyrt. – közvetlenül vagy az általa megbízottak 

közreműködésével – nyilvánosságra hozza, valamint hogy a nyertes pályázatot, valamint az 

annak megvalósításáról, illetve a megvalósítás szakaszairól készült dokumentációt 

nyilvánosságra hozza. 

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy ha pályázatát a zsűri nyertesként értékeli, az OTP Bank Nyrt. 

vagy megbízottja az eredeti állapotot és a munkálatok menetét előre egyeztetett időpontban a 

helyszínen ellenőrizze. 

Kelt: Budapest , 2012.05.23 

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűvel):IHRING IMRE, TÖRÖK TAMÁS 

A lakóközösségben betöltött funkciója: lakó, számvizsgáló bizottsági elnök, közös képviselő 

 

Aláírás: _____________________________________ 


