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Bevezet�

• Sopron Megyei Jogú Város 
Önkormányzata támogatóként vesz 
részt az iparosított technológiával 

épült lakóépületek felújítási 
programjában, azonban napi szinten 
találkozik a közös képvisel�kkel és 

lakókkal a felmerül� problémák miatt.



Id�szakok

1. Felújítás el�készítésének szakasza.
2. Pályázati szakasz
3. Támogatási szerz�dések megkötése
4. Kivitelezési szakasz
5. Garanciális id�szak



Felújítás el�készítésének szakasza

• Tudatosítani kell a lakókban döntésük súlyát.
• Megfelel�en kell �ket tájékoztatni a pályázat 

menetér�l.
• Pontosan kell dokumentálni a döntéseiket.
• Költségek megtervezése – lehet� legjobban.
• Megfelel� m�szaki el�készítés (felmérés, 

energetikai audit, költségelemzés)
• Utólagos monitoring van – amit vállaltam, 

teljesült, vagy nem – szankció.



Pályázati szakasz

• Megfelel� pályázatíró kiválasztása.
• Szoros együttm�ködés a pályázatíróval.
• Pályázat aláírása el�tt annak átolvasása, 

lakóközösséggel történ� egyeztetése.
• A költségek ismeretében az öner� fizetési 

feltételeinek el�zetes meghatározása –
készpénz, hitel stb.



Támogatási szerz�dés megkötése

• Határid�k betartása
• Dokumentáció pontos összeállítása
• Lakók megfelel� tájékoztatása
• Válasz a megkeresésekre, megfelel�

kommunikáció
• Öner�



Kivitelezés szakasza

- Kivitelezés megkezdése el�tt m�szaki tartalom 
egyeztetése nem maradhat el.

- Építés napló – bejegyzési joga van a közös 
képvisel�nek - amennyiben a napló megnyitá-
sánál ez rögzítésre került – ha nincs a napló a 
helyszínen, akkor írásban jelezni az észrevétel, 
rögzítve, hogy az a napló melléklete.

- Ha probléma van, akkor azt jelezni a m�szaki 
ellen�r felé – azonnal.

- A lakókat folyamatosan tájékoztatni kell a munka 
menetér�l a pontos ütemterv kifüggesztésével –
pl.: red�ny leszerelés.



Garancia

- Határid�ket figyelni.
- Garanciális hibák esetében a kivitelez�t 

tértvivevényes levél útján kell értesíteni.
- Garanciális hibát lakó is bejelenthet.
- Amennyiben olyan probléma van, az 

Önkormányzat közvetít�ként és 
együttm�köd�ként tud segíteni, de csak 
megfelel� bejelentés esetén. 



Egyebek
- A pályázat indulásakor a közös képvisel� teljes 

kör� meghatalmazást kap a közösségt�l. Ezt 
tudatosítani kell a lakókban, de segíteni kell �ket 
a kommunikációban.

- Információt mindig csak a szerz�déses 
partnereknek adhatunk.



Összegzés

A megfelel� kommunikáció elengedhetetlen 
a pályázat sikeres lebonyolításához. A 

közös képvisel� az egész lakóközösséget 
képviseli, így ennek a kommunikációnak 

két irányúnak kell lennie.



Köszönöm megtisztel� figyelmüket!

Tisztelettel:
Papné Horváth Barbara


