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2012. március 26. – Mintaépület pályázat konzultáció összefoglalója 

Kérdések és válaszok  

 

Mit kell tartalmazni a Közgyűlési Határozatnak?  

A tulajdonosok közössége legalább az SzMSz-ben rögzített arányban hozzájárul a FŐTÁV 
Mintaépület pályázaton való részvételhez a Pályázati kiírásban rögzítettek szerint. 

 

Mi alapján határozzuk meg a felszerelésre kerülő napelemek méretét? 

Napelemeket forgalmazó, napelemes rendszereket kivitelező cégekkel tájékozódási céllal 
történt előzetes egyeztetés alapján úgy ítéljük meg, hogy 2-3 kW teljesítményű napelemes 
rendszer jó kihasználtsággal üzemelne egy 60-80 lakásos épület esetén. Ez kb. 15-20 m2 
napelem felszerelését jelenti. 

 

Ha valaki több épületet is üzemeltet, hány pályázatot kell leadnia? 

Épületenkénti pályázatkészítés szükséges. 

 

Ki viseli a rádiófrekvenciás víz mellékmérők hitelesítésének költségét? 

A beruházás lezárásaként az üzembe helyezéskori hitelesítés költségeit a FŐTÁV viseli, a 6 
évenként következő hitelesítések költségeit a lakók viselik. 
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A kivitelezés során be kell-e menniük a szerelőknek a lakásokba? 

Igen. Mind a használati melegvíz rendszer felújítási munkái, mind az okosmérés 
berendezésének beszerelése szükségessé teszi a lakásokba való bejutást. A közös képviselő, 
ill. a lakók előzetes tájékoztatást kapnak, hogy a kivitelezést végző szakemberek milyen 
dokumentumokkal kell, hogy igazolják magukat. 

A kivitelezés során a lakóknak hozzáférhetővé kell tenniük a mellékmérőket. A kivitelezés 
során a szerelési technológiával (pl. csavarozással) bontható szerkezeteket építi vissza, ill. 
állítja helyre a FŐTÁV. 

 

Szolgáltat-e a FŐTÁV adatot az épület kinnlevőségére vonatkozóan? 

Hátralékkal kapcsolatos tájékoztatást csak az épületre (lakásonként nem) és a hátralékos 
albetétek/összes albetét arányra vonatkozóan ad ki a Társaság. Ez utóbbi adatot a 
pályázatok leadása után a FŐTÁV ellenőrzi, nem a pályázónak kell megadnia FŐTÁV-tól kért 
adatok alapján 

 

Milyen költséget jelent majd az okosmérés a lakóknak? 

Erre vonatkozóan a FŐTÁV a szolgáltató kiválasztása után tud tájékoztatást adni. A 
kiválasztás elsődleges szempontja az ár és a minőség lesz. 

 

A hidegvíz rendszer felújítását is elvégzi a FŐTÁV? 

A hidegvíz rendszer felújítása az egyéb programelemek tényleges költségeinek tisztázása 
után az erre rendelkezésre álló forrás által meghatározott mértékig tud megvalósulni. 

 

Van-e lehetőség a jelenleg elérhető szerződés változtatására? 

A szerződéskötési folyamat során lehetőség a szerződés módosítására, figyelembe véve, 
hogy a pályázati kiírásban szereplő feltételek a szerződés kötelező elemei. 

 

Tájékoztatás: A Pályázati kiírás 3. számú melléklete (Nyilatkozat) feltöltésre 
került a weboldalra! 


