
A Topolya község területén lévő családi házak és lakások saját szükségletű villamos 
energia előállítására szolgáló napelemek beépítésével, valamint a hőtechnikai rendszer 
kaloriméter, keringető szivattyúk, termosztatikus szelepek és hőelosztók beépítése általi 
javításával történő energetikai felújításának a lakóépületek, családi házak és lakások energetikai 
felújítási programjának társfinanszírozására szóló, JP 1/22 nyilvános felhívás alapján történő 
2022. évi társfinanszírozásáról szóló szabályzat 15. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
14/22. szám) és Topolya község Statútumának 64. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
5/19. szám) alapján, Topolya Községi Elnöke 2022. november 10-én meghozza az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
NYILVÁNOS PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRÓL A GAZDASÁGI ALANYOKNAK 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ CSALÁDI HÁZAK ÉS LAKÁSOK 
SAJÁT SZÜKSÉGLETŰ VILLAMOS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ 

NAPELEMEK BEÉPÍTÉSÉVEL, VALAMINT A HŐTECHNIKAI RENDSZER 
KALORIMÉTER, KERINGETŐ SZIVATTYÚK, TERMOSZTATIKUS SZELEPEK 

ÉS HŐELOSZTÓK BEÉPÍTÉSE ÁLTALI JAVÍTÁSÁVAL TÖRTÉNŐ 
ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSÁT CÉLZÓ, 2022. ÉVI INTÉZKEDÉSEK 

VÉGREHAJTÁSÁBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELÉRE   
 

és kiírja az alábbi 
 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT 
A GAZDASÁGI ALANYOKNAK A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ 

CSALÁDI HÁZAK ÉS LAKÁSOK SAJÁT SZÜKSÉGLETŰ VILLAMOS ENERGIA 
ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ NAPELEMEK BEÉPÍTÉSÉVEL, VALAMINT A 

HŐTECHNIKAI RENDSZER KALORIMÉTER, KERINGETŐ SZIVATTYÚK, 
TERMOSZTATIKUS SZELEPEK ÉS HŐELOSZTÓK BEÉPÍTÉSE ÁLTALI 

JAVÍTÁSÁVAL TÖRTÉNŐ ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSÁT CÉLZÓ, 2022. ÉVI 
INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELÉRE 

 
A Községi Tanácsnak a Topolya község területén lévő lakóépületek, családi házak és 

lakások energiahatékonyságának előmozdítását célzó 2022. évi pénzügyi támogatásról szóló 
határozata (Topolya Község Hivatalos Lapja, 6/22. szám) (a továbbiakban: Határozat) 
megvalósításának keretében, s a Topolya község területén lévő családi házak és lakások saját 
szükségletű villamos energia előállítására szolgáló napelemek beépítésével, valamint a 
hőtechnikai rendszer kaloriméter, keringető szivattyúk, termosztatikus szelepek és hőelosztók 
beépítése általi javításával történő energetikai felújításának a lakóépületek,családi házak és 
lakások energetikai felújítási programjának társfinanszírozására szóló, JP 1/22 nyilvános 
felhívás alapján történő 2022. évi társfinanszírozásárólszóló szabályzat 15. szakaszával 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 14/22. szám) összhangban, nyilvános pályázatot írunk ki а 
lakóházak energetikai felújítása terén, napelemek beépítése, valamint a hőtechnikai rendszer 
kaloriméter, keringető szivattyúk, termosztatikus szelepek és hőelosztók beépítése általi 
javítása által gyártással, szolgáltatásokkal és munkálatokkal foglalkozó gazdasági alanyok 
megválasztása céljából. A háztartások energetikai felújítása a villamos energia előállítására 



szolgáló napelemek beépítésével, valamint a hőtechnikai rendszer kaloriméter, keringető 
szivattyúk, termosztatikus szelepek és hőelosztók beépítése általi javításával foglalkozó 
gazdasági alanyokkal való együttműködés keretében valósul meg, a vissza nem térítendő 
eszközök végső felhasználói pedig a Topolya község területén lévő háztartások. A 
társfinanszírozásra jogosultságot szerzett háztartások a javakat vagy szolgáltatásokat kizárólag 
a jelen nyilvános pályázat által kiválasztott gazdasági alanyoktól szerezhetik be.  
 Az energetikai felújítást célzó intézkedéseksaját szükségletű villamos energia 
előállítására szolgálónapelemek beépítése, valamint a hőtechnikai rendszer kaloriméter, 
keringető szivattyúk, termosztatikus szelepek és hőelosztók beépítése általi javítása általi 
végrehajtásának célja az energiahatékonyság előmozdítása és a megújuló energiaforrások 
használatának növelése a háztartásokban Topolya község területén.   
 

I. TÁRGY 
 
 A nyilvános pályázat tárgya az alábbi munkálatokat végrehajtó gazdasági alanyok 
megválasztása: napelemek,napelemtartók,inverterek és a villamos energia előállításához 
szükséges többi berendezés beépítése, a leadott és felvett villamos energia mérésére szolgáló 
kétirányú mérőberendezés beépítése, a kivitelező jelentésének elkészítése a villamos energia 
előállítására szolgáló napelemek és a hozzájuk tartozó berendezések beépítéséről, valamint a 
mérőhely beépítéséről szóló jelentés elkészítése, amely a törvénnyel összhangban szükséges az 
elosztórendszerre való csatlakozáskor, elektronikusan szabályozottkeringető szivattyúk 
beépítése családi házak számára, a fűtési rendszernek a létesítménynek leadott hőmennyiségét 
szabályozó és mérő berendezésekkel (kaloriméter, hőelosztók, kiegyenlítő szelepek) való 
felszerelése lakások számára. 
 

II. A NYILVÁNOS PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELI JOG 
 

E pályázaton részvételi joggal rendelkezik minden olyan gazdasági alany, amely eleget 
tesz a tevékenységvégzés törvényben megállapított feltételeinek, s amely eleget tesz az 
energetikai felújítást célzó intézkedések végrehajtásáról szóló szabályzatban és e nyilvános 
pályázatban definiált feltételeknek.  

A nyilvános pályázaton az anyagok, felszerelések és berendezések beszerzését és 
beépítését, valamint az ezzel kapcsolatos munkálatokat végző gazdasági alanyok vehetnek 
részt.  
 

III. A NYILVÁNOS PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
 

A nyilvános pályázaton azok a gazdasági alanyok vehetnek részt, amelyek a szállítást, 
valamint az anyagok, a felszerelések és a berendezések beépítési munkálatait végzik, s eleget 
tesznek az alábbi feltételeknek:  

 szerepelnek az APR jegyzékében, gazdasági társaságként vannak bejegyezve, s a 
jelentkezés benyújtásának napját megelőzően már legalább hat hónapja vállalkozók, 

 nem indult ellenük csődeljárás vagy felszámolási eljárás, 

 rendelkeznek tanúsítvánnyal az anyagokra és termékekre vonatkozóan 



 rendelkeznek olyan foglalkoztatott vagy más módon alkalmazott villamosmérnökkel, 
aki a létesítmények építését rendező törvénnyel összhangban álló engedéllyel 
rendelkezik, s akit a villamos energia előállítására szolgáló napelemek telepítéséről 
szóló jelentés kidolgozásával bíznak meg, 

 legalább 5 éves garanciát adnak az inverterre és legalább 10 éves garanciát a 
napkollektorokra. 

 
IV. A JELENTKEZÉSHEZ MELLÉKLENDŐ DOKUMENTÁCIÓ 

 
A pályázónak az alábbi dokumentációt kell benyújtania: 
 

1. Jelentkezési űrlap (1. melléklet) 
2. Aláírt nyilatkozat (1. űrlap) 
3. Aláírt beleegyező nyilatkozatok (2. űrlap és 3. űrlap) 
4. Az anyagokra és termékekre vonatkozó tanúsítványok 
5. A gazdasági alanyok jegyzékébe történő bejegyzésről szóló végzés 
6. Az inverterre és a napelemekre adott garanciáról szóló nyilatkozat (a napelemek 

telepítését célzó intézkedés esetében – 4. és 5. űrlap) 
 

A vállalkozók esetében a nyilatkozatot annak a személynek kell megküldenie, aki 
vállalkozóként bejegyezte a tevékenység végzését. A szövetkezetek esetében az igazgató 
nyilatkozatát kell megküldeni. A nyilatkozatot a nyilvános pályázat megjelenését követően kell 
tenni. 

Abban az esetben, ha a gazdasági alany alapítója külföldi jogi személy, a pályázó 
gazdasági alany törvényes képviselője tesz nyilatkozatot. Amennyiben a pályázónak több 
törvényes képviselője van, mindegyiknek nyilatkozatot kell tennie, amelyet nem kell 
hitelesíteni a közjegyzőnél. 

Abban az esetben, ha a gazdasági alany alapítója külföldi természetes személy, a 
pályázó gazdasági alany minden törvényes képviselőjének nyilatkozatot kell tennie, amelyet 
nem kell hitelesíteni a közjegyzőnél.  
 

V. A NYILVÁNOS PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJÁNAK ÁTVÉTELE 
 

A nyilvános pályázat pályázati dokumentációja letölthető a www.btopola.org.rs 
honlapról, s az alábbiakat tartalmazza: 

– A nyilvános pályázat teljes szövege, 
- A Topolya község területén lévő családi házak és lakások saját szükségletű villamos 

energia előállítására szolgáló napelemek beépítésével, valamint a hőtechnikai rendszer 
kaloriméter, keringető szivattyúk, termosztatikus szelepek és hőelosztók beépítése általi 
javításával történő energetikai felújításának a lakóépületek, családi házak és lakások 
energetikai felújítási programjának társfinanszírozására szóló, JP 1/22 nyilvános 
felhívás alapján történő 2022. évi társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 14/22. szám); 



– A jelentkezési űrlaphoz (1. melléklet) a pályázónak az alábbi dokumentumokat kell 
mellékelnie: 
- 1. űrlap – A pályázó nyilatkozata; 
- 2. űrlap és 3. űrlap – Aláírt beleegyező nyilatkozatok; 
- 4. és 5. űrlap – Az inverterre és a napelemekre adott garanciáról szóló nyilatkozat 

(a napelemek telepítését célzó intézkedés esetében) 
– 2. melléklet – A jelentkezés értékelésének kritériumai és a pontozási mód. 

 
VI. A GAZDASÁGI ALANYOK KIVÁLASZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI 

 
 A gazdasági alanyok rangsorolásának kritériumai az alábbiakra vonatkoznak: 

1) - 6 kW beépített teljesítményű napelemes naperőmű komplett tetőszerelésének és 
felszerelésének ára, beleértve a villamos energia előállítására szolgáló hozzá tartozó 
berendezések beépítését is,  
-a leadott és felvett villamos energia mérésére szolgáló kétirányú mérőberendezés 
beszerzésének és beépítésének ára,  
- az előmérés és az előszámla elkészítésének ára, valamint a napelemek és a mérőhely 
beépítéséről szóló jelentés kidolgozásának ára, amely a törvénnyel összhangban 
szükséges az elosztórendszerre való csatlakozáskor.  
Az árat a felsorolt tételek szerint kell megadni, a szükséges felszerelést pedig az 

elosztórendszer operátorának az elosztórendszer működésére vonatkozó szabályzata szerint 
kell előirányozni. 

2) az ár érvényességi ideje; 
3) az inverterre (minimum 5 év) és a napelemekre (minimum 10 év) adott garancia 

érvényességi ideje, valamint a három év alatt termelt villamos energia becsült összege 
(a 6 kW-os teljesítményű napelemek esetében a várható összeg 15.000 kWh). 

 
Az elektronikusan szabályozott keringető szivattyúk családi házak számára 

történő beépítésével, a fűtési rendszernek a létesítmény leadott hőmennyiségét szabályozó 
és mérő berendezésekkel (kaloriméter, hőelosztók, kiegyenlítő szelepek lakások számára) 
való felszerelésével kapcsolatos beszerzést és beépítési munkálatokat végző közvetlen 
felhasználók rangsorolásának kritériumai a következőket ölelik fel: 

1) a kulcsfontosságú javak árát, beépítéssel együtt, a megpályázott intézkedésre 
vonatkozóan; 

2) az ár érvényességi idejét a megpályázott intézkedésre vonatkozóan; 
 

A nyilvános pályázat határozza meg a kritériumonkénti maximális pontszámokat és az 
alkritériumonkénti pontszámokat, ha egyes kritériumok keretében alkritériumokat fogalmaztak 
meg.  

Az egyes programokra alkalmazott kritériumok és alkritériumok szerint adott maximális 
pontszám nem haladhatja meg a százat.  
 

 
 



VII. A JELENTKEZÉSEK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE 
 

 A jelentkezők a nyilvános pályázaton való részvételhez a jelentkezést szerb nyelven, 
cirill vagy latin írásmód szerint töltik ki. 
 A kitöltött, hitelesített és kinyomtatott jelentkezési űrlap egy példányát és a kísérő 
dokumentációt lezárt borítékban kell küldeni, az alábbi felirattal:  
 

„JELENTKEZÉS A GAZDASÁGI ALANYOKNAK A HÁZTARTÁSOK SAJÁT 
SZÜKSÉGLETŰ VILLAMOS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ 

NAPELEMEK BEÉPÍTÉSÉVEL, VALAMINT A HŐTECHNIKAI RENDSZER 
KALORIMÉTER, KERINGETŐ SZIVATTYÚK, TERMOSZTATIKUS SZELEPEK 

ÉS HŐELOSZTÓK BEÉPÍTÉSE ÁLTALI JAVÍTÁSÁVAL TÖRTÉNŐ 
ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSÁT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁBAN 

TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELÉRE SZÓLÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATRA 
- NEM FELNYITNI”, 

a feladó teljes címével a boríték hátoldalán. 
 

A jelentkezések személyesen átadhatók Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának 
iktatójában, vagy postán ajánlott levél formájában az alábbi címre kell küldeni: 

Tito marsall utca 30., 24300, Topolya – a Topolya község területén lévő lakóépületek, 
családi házak és lakások energetikai felújítását célzó 2022. évi intézkedések megvalósításában 
illetékes Bizottság.  

 
A jelentkezési határidő 2022. december 1-je.  
 
Időben történő kézbesítésnek minősül a postának legkésőbb a pályázati dokumentáció 

benyújtási határidejének utolsó napjáig átadott (a posta pecsétje) ajánlott küldemény, a 
beérkezés dátumától függetlenül. A bármilyen más módon küldött jelentkezéseket a Bizottság 
nem veszi figyelembe. A késve érkezett és hiányos jelentkezéseket a Bizottság nem veszi 
figyelembe.  
 A nyilvános felhívással kapcsolatos további információkért és tájékoztatásért a pályázó 
Seffer Attilához, a program vezetőjéhez fordulhat a 0648157924-es telefonszámon vagy az 
atila.sefer@btopola.org.rs e-mail-címen, valamint Mijatov Dávidházi Zitához, a Bizottság 
elnökéhez a 0668660333-as telefonszámon vagy a zita.mijatov.davidhazi@btopola.org.rs e-
mail-címen. 
 Minden kérdés és válasz megjelenik Topolya község honlapján: www.btopola.org.rs 
 

VIII. HIÁNYOS JELENTKEZÉS 
 

 A jelentkezés hiányosnak minősül, ha a megküldött írásos formából hiányzik a 
nyilvános pályázat IV. pontjában foglalt dokumentumok bármelyike, s ebben az esetben végzés 
útján elvetik.  
 



IX. A GAZDASÁGI ALANYOK ÉRTÉKELÉSE, KIVÁLASZTÁSA ÉS A 
KIVÁLASZTÁSRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT KÖZZÉTÉTELE 

 
 A gazdasági alanyok értékelése és kiválasztása a nyilvános pályázattal és a Szabályzattal 
összhangban történik. 
 A gazdasági alanyok értékelését és kiválasztását az energetikai felújítást célzó 
intézkedések megvalósításában illetékes Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) végzi a 
benyújtott jelentkezések alapján. 
 Azokat a jelentkezéseket, melyek tartalma nincs összhangban a nyilvános pályázattal, 
nem értékelik, s végzés útján elvetik. 
 A gazdasági alanyok értékelési és kiválasztási eljárása során a Bizottság a pályázótól, 
szükség szerint, további dokumentációt és információkat kérhet. 
 A Bizottság megvitatja, értékeli és rangsorolja a beérkezett jelentkezéseket.  
 A kiválasztott gazdasági alanyok előzetes listája a Községi Közigazgatási Hivatal 
hirdetőtábláján és a község hivatalos honlapján jelenik meg a jelentkezési határidő leteltét 
követő 15 napon belül. 
 A pályázat résztvevői jogosultak betekinteni a benyújtott jelentkezésekbe és a mellékelt 
dokumentációba a kiválasztott gazdasági alanyok előzetes listájának megállapítását követően, 
a lista közzétételétől számított három napon belül. A kiválasztott gazdasági alanyok előzetes 
listájára a pályázat résztvevői jogosultak kifogással élni a Bizottságnál, a lista közzétételétől 
számított nyolc napon belül.  
 A Bizottság köteles megvitatni a kiválasztott gazdasági alanyok előzetes listája ellen 
benyújtott kifogásokat, valamint határozatot hozni a kifogásról, amelyet meg kell indokolni, az 
átvételétől számított 15 napon belül. 
 A lefolytatott eljárásról a Bizottság jegyzőkönyvet vezet és elkészíti az energetikai 
felújítást célzó intézkedések lefolytatásában a saját szükségletű villamos energia előállítására 
szolgáló napelemek beépítése, valamint a hőtechnikai rendszer kaloriméter, keringető 
szivattyúk, termosztatikus szelepek és hőelosztók beépítése általi javítása által részt vevő 
gazdasági alanyok kiválasztásáról szóló végleges határozat javaslatát, és azt megküldi a 
Községi Elnöknek elfogadás céljából. 

Az elnök az energetikai felújítást célzó intézkedések lefolytatásában a saját szükségletű 
villamos energia előállítására szolgáló napelemek beépítése, valamint a hőtechnikai rendszer 
kaloriméter, keringető szivattyúk, termosztatikus szelepek és hőelosztók beépítése általi 
javítása által részt vevő gazdasági alanyok kiválasztásáról szóló határozatot a kifogások 
benyújtási határidejének leteltét követő 30 napon belül meghozza.  

A Községi Elnök határozata az energetikai felújítást célzó intézkedések lefolytatásában 
a saját szükségletű villamos energia előállítására szolgáló napelemek beépítése, valamint a 
hőtechnikai rendszer kaloriméter, keringető szivattyúk, termosztatikus szelepek és hőelosztók 
beépítése általi javítása által részt vevő gazdasági alanyok kiválasztásáról megjelenik a Községi 
Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján és Topolya község hivatalos honlapján.  
 

 
 

X. AZ ODAÍTÉLT ESZKÖZÖK MEGVALÓSULÁSÁNAK MÓDJA 



 
 A község a kiválasztásra kerülő gazdasági alanyokkal megállapodást köthet az 
intézkedések végrehajtása során történő technikai együttműködésről. 
 A gazdasági alanyokkal való technikai együttműködésről szóló megállapodás aláírását 
követően a község nyilvános pályázatot hirdet az egyéni polgári projektekre. A polgárok a 
pályázás során kötelesek a listán szereplő gazdasági alanyok által kiállított előszámlát 
mellékelni.  
 A vissza nem térítendő eszközök a polgárok számára a legfeljebb 6 kW teljesítményű 
napelemekre kerülnek odaítélésére, a 6 kW teljesítményt meghaladó napelemek esetében pedig 
a munkálatok teljes értékéig fennmaradó különbözetet, a kiválasztott gazdasági alany 
előszámlája szerint, a polgár fedezi.  
 A polgárok egyéni projektjeinek kiválasztását és a gazdasági alanyonkénti felhasználók 
végleges számának megállapítását követően, a község a gazdasági alanyokkal és a polgárokkal 
hármas szerződést köt az energetikai felújítást célzó intézkedések megvalósításáról. 
 A gazdasági alanyok kötelesek minden pillanatban lehetővé tenni a tevékenységek 
megvalósításának ellenőrzését és a szükséges dokumentációba való betekintést.  

Topolya község az eszközöket kizárólag a gazdasági alanyoknak mint közvetlen 
felhasználóknak utalja át, nem pedig a polgároknak mint végső felhasználóknak, miután az 
egyéni végső felhasználó befizette teljes kötelezettségét a közvetlen felhasználónak, az 
intézkedés megvalósításának befejezését követően. 

Az eszközök gazdasági alanynak történő átutalásának feltétele a Bizottság igazolása 
arról, hogy a munkálatokat a polgár által a napelemek telepítésének társfinanszírozására való 
jelentkezéskor átadott előmérésben és előszámlában előirányzott módon végezték el, valamint 
a Bizottság terepi szemléjekor készített jegyzőkönyvvel összhangban, a munkálatok elvégzését 
követően.  

Topolya község a megkötött szerződéssel összhangban utalja át az eszközöket a 
kiválasztott gazdasági alanyoknak. A polgár maga állja a kivitelezett munkálatok költségének 
a Szabályzat 6. szakaszában említett támogatási összeget (a helyi önkormányzat maximális 
részvételi összege) meghaladó részét.    

A gazdasági alanyok az elvégzett munkálatok vagy a teljesített szolgáltatások alapján 
benyújtják a Községi Közigazgatási Hivatalhoz a kérelmet az energetikai felújítást célzó, saját 
szükségletű villamos energia előállítására szolgáló napelemek beépítésére vonatkozó 
intézkedések társfinanszírozására szánt eszközök kifizetésére. A kérelemhez mellékelni kell az 
elvégzett munkálatok és szolgáltatások után kiadott számla fénymásolatát. 

 

Az eszközök átutalása azt követően történik, hogy: 
1) a Bizottság kiadja igazolását arról, hogy a munkálatokat a polgár által a nyilvános 

pályázatra való jelentkezéskor benyújtott előmérésben és az előszámlában 
előirányzott módon elvégezték, 

2) a polgár szerződést köt a teljes ellátásról nettó méréssel EPS ellátással (a napelemek 
beépítésére vonatkozó intézkedés esetében), 

3) az elosztórendszer operátora kiadja a csatlakozási aktust, rákapcsolja a vevőt-
előállítót az elosztórendszerre és bejegyzi a vevők-előállítók jegyzékébe (a 
napelemek beépítésére vonatkozó intézkedés esetében), 

4) a vissza nem térítendő eszközök végső felhasználója kifizeti a gazdasági alanynak 
az elvégzett munkálatokért / elvégzett szolgáltatásokért a jóváhagyott költségtérítési 
kerettel csökkentett összeget. 

 



Az egyéni projektek megvalósítására jóváhagyott eszközök átutalása a gazdasági 
alanyok részére történik, a szerződés rendelkezéseivel összhangban. 

A kifizetés iránti kérelem és a Bizottság jegyzőkönyve alapján a Pénzügyi Osztály 
elvégzi a kifizetést a költségvetésből.  
 
Szám: 31-41/2022-V 
Kelt: 2022. 11. 10. 
Topolya 

Szatmári Adrián, s.k. 
KÖZSÉGI ELNÖK 

  



  

A JELENTKEZÉS SZÁMA (a helyi önkormányzati egység tölti ki) 
 

 
 

A HÁZTARTÁSOK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSÁT 
CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA A SAJÁT 

SZÜKSÉGLETŰ VILLAMOS ENERGIA 
ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ NAPELEMEK 
BEÉPÍTÉSE, VALAMINT A HŐTECHNIKAI 
RENDSZER KALORIMÉTER, KERINGETŐ 

SZIVATTYÚK, TERMOSZTATIKUS SZELEPEK ÉS 
HŐELOSZTÓK BEÉPÍTÉSÉVEL TÖRTÉNŐ 

JAVÍTÁSA ÁLTAL 
2022-ben 

 

JELENTKEZÉSI ŰRLAP 
 
 

A GAZDASÁGI ALANY 
ELNEVEZÉSE 

 

 
 

 
 

  



JELENTKEZÉS 
A GAZDASÁGI ALANYOKNAK A HÁZTARTÁSOK SAJÁT 
SZÜKSÉGLETŰ VILLAMOS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁSÁRA 
SZOLGÁLÓ NAPELEMEK BEÉPÍTÉSÉVEL, VALAMINT A 

HŐTECHNIKAI RENDSZER KALORIMÉTER, KERINGETŐ 
SZIVATTYÚK, TERMOSZTATIKUS SZELEPEK ÉS HŐELOSZTÓK 

BEÉPÍTÉSE ÁLTALI JAVÍTÁSÁVAL TÖRTÉNŐ ENERGETIKAI 
FELÚJÍTÁSÁT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁBAN 

TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELÉRE SZÓLÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATRA 
 

1. A GAZDASÁGI ALANY ÁLTALÁNOS ADATAI 

1. A gazdasági alany teljes elnevezése  

2. Jogi forma  

3. A jogi személy rövidített elnevezése  

4. Törzsszám   

5. Adóazonosító jel  

6. Székhely 

Település  

Helyi önkormányzat  

Irányítószám  

7. 
Postacím 
(feltüntetni az irányítószámot is) 

 

8. Telefonszám   

9. Faxszám   

10. E-mail  

11. Honlap   

 
  2. A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ADATAI 

12. Család- és utónév  

13. Nem férfi               nő 

14. Telefon  

15. Mobiltelefon  

16. E-mail  

 
 
  



3. A GAZDASÁGI ALANY PROFILJA 

17. Az alapítás éve  

18. Elnevezés és a tevékenység kódja 
 
 

19. 
A 2021. évi pénzügyi jelentésben 
szereplő adatok alapján a gazdasági 
alany az alábbi csoportba tartozik: 

 
mikro 
 
kis 
 
közepes 
 
egyéb 
 

20. A tevékenység leírása  

 
4. ÁRJEGYZÉK 
Megjegyzés – minden árat dinárban, áfával együtt kell feltüntetni 
 
*6 kW teljesítményű napelemek, napelemtartók, inverterek és a villamos energia előállításához 
szükséges többi berendezés beépítése, a leadott és felvett villamos energia mérésére szolgáló 
kétirányú mérőberendezés beépítése, a kivitelező jelentésének elkészítése a villamos energia 
előállítására szolgáló napelemek és a hozzájuk tartozó berendezések beépítéséről, valamint a 
mérőhely beépítéséről szóló jelentés elkészítése, amely a törvénnyel összhangban szükséges az 
elosztórendszerre való csatlakozáskor 

A termék elnevezése Az anyag ára A beépítés 
ára 

 

Teljes ár 
 

A 6 kW beépített teljesítményű napelemes 
naperőműfelszerelése és tetőszerelése, az inverter 
és a villamos energia előállítására szolgáló többi 
berendezés, amelyre szükség van az 
elosztórendszerre való csatlakozáskor 

   

A leadott és felvett villamos energia mérésére 
szolgáló kétirányú mérőberendezés beszerzése és 
beépítése 

   

Az előmérés és az előszámla, valamint a napelemek és 
a mérőhely beépítéséről szóló jelentés elkészítése, 
amely a törvénnyel összhangban szükséges az 
elosztórendszerre való csatlakozáskor 

(a teljes árat feltüntetni) 



*Az árat a felsorolt tételek szerint kell megadni, a szükséges felszerelést pedig az 
elosztórendszer operátorának az elosztórendszer működésére vonatkozó szabályzata szerint 
kell előirányozni 
 
*Elektronikusan szabályozott keringető szivattyúk beépítése családi házak számára, a fűtési 
rendszer felszerelése a létesítménynek leadott hőmennyiséget szabályozó és mérő 
berendezésekkel (kaloriméter, hőelosztók, kiegyenlítő szelepek lakások számára) 

A termék elnevezése Az anyag ára A beépítés 
ára 

 

Teljes ár 
 

Elektronikusan szabályozott keringető szivattyúk 
beépítése családi házak számára 

   

A fűtési rendszer felszerelése a létesítménynek 
leadott hőmennyiséget szabályozó és mérő 
berendezésekkel (kaloriméter, hőelosztók, 
kiegyenlítő szelepek lakások számára) 

   

*A fűtési rendszer felszerelése keretében fel kell tüntetni, melyik berendezéssel pályázik, 
valamint az árat 
 
5. Az ár és a garancia érvényességi ideje 
 
A 4. pontban feltüntetett árak érvényességi ideje _____________ nap 
 
Az inverterre adott garancia érvényességi ideje ________________ (minimum 5 év) 
 
A napelemekre adott garancia érvényességi ideje ______________ (minimum 10 év) 
 
A három év alatt termelt villamos energia becsült mértéke ______________________ 
(körülbelül 15.000 kWh) 
 

A pályázó aláírása és pecsétje 
 
  



1. ŰRLAP 
 

NYILATKOZAT 
 
 
Én, ___________________________________________, SZI száma: __________________ 
 (család- és utónév)                                             (személyi igazolvány száma) 
 
a/az ________________________________________ gazdasági alany törvényes képviselője, 
                      (a gazdasági alany elnevezése) 
törzsszám: _____________, kijelentem, hogy elfogadom a gazdasági alanyoknak a Topolya 
község területén lévő háztartások saját szükségletű villamos energia előállítására szolgáló 
napelemek beépítésével, valamint a hőtechnikai rendszer kaloriméter, keringető szivattyúk, 
termosztatikus szelepek és hőelosztók beépítése általi javításával történő energetikai felújítását 
célzó intézkedések végrehajtásában való részvételére szóló nyilvános pályázat valamennyi 
feltételét.  
 
Teljes anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában szintén kijelentem, hogy: 

 a jelentkezésben és a mellékelt dokumentációban minden állítás valós, hiánytalan és 
megfelel a tényleges állapotnak,  

 az elmúlt két évben a gazdasági alannyal szemben nem rendeltek el tevékenység 
végzését tiltó tartós vagy ideiglenes jogerős intézkedést és 

 a tulajdonosokat/alapítókat és a törvényes képviselőket nem ítélték el jogerősen 
gazdasági bűncselekmény, környezet elleni bűncselekmény, vesztegetés vagy 
kenőpénz elfogadásának bűncselekménye, munkajogi bűncselekmény, 
bűnszervezetben elkövetett bűncselekmény, csalás bűntette és egyéb bűncselekmény 
miatt, amelyet hivatalból üldöznek, valamint nem folyik ellenük sem nyomozás, sem 
büntetőeljárás.  

 
 
Hely: _______________, 
 
Kelt: ________________ A törvényes képviselő aláírása 

 
  



2. ŰRLAP 
 
 

Tudomásul vettem az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 103. szakasza 1. 
bekezdésének (Az SZK Hivatalos Közlönye, 18/16. és 95/18. – hiteles értelmezés szám) 
rendelkezését, amely előírja, hogy az ügyfél kérelmére indított eljárásban a szerv betekinthet a 
hivatali nyilvántartásban vezetett tényekről szóló adatokba, illetve beszerezheti és 
feldolgozhatja azokat, amikor ez elengedhetetlen a döntéshozatalhoz, kivéve, ha az ügyfél 
kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy ezeket az adatokat maga fogja beszerezni. Ha az ügyfél a 
szerv döntéshozatalához szükséges személyes adatait nem nyújtja be határidőn belül, az eljárás 
megindítására vonatkozó kérelem hiányosnak minősül. 
 
 
Az eljárást Topolya községnél indítom – Jelentkezés a gazdasági alanyoknak a háztartások saját 
szükségletű villamos energia előállítására szolgáló napelemek beépítésével, valamint a 
hőtechnikai rendszer kaloriméter, keringető szivattyúk, termosztatikus szelepek és hőelosztók 
beépítése általi javításával történő energetikai felújítását célzó intézkedések végrehajtásában 
való részvételéreszóló nyilvános pályázatra, melyet Topolya község 2022. évi költségvetéséből 
finanszíroznak, s ebből az alkalomból teszem az alábbi  
 
 

NY I L A T K O Z A T O T 
 
 

Habár a szerv köteles betekinteni a hivatali nyilvántartásban vezetett tényekről szóló adatokba, 
illetve beszerezni és feldolgozni azokat az adatokat, amelyek elengedhetetlenek a 
döntéshozatalhoz, kijelentem, hogy az eljárásban saját magam szerzem be (bekarikázni): 
 
 

1. A megfelelő jegyzékbe való bejegyzésről szóló végzést 
 
 
Tudomásul vettem, hogy amennyiben nem nyújtom be a szerv döntéshozatalához szükséges, 
említett adatokat, az eljárás megindítására vonatkozó kérelem hiányosnak minősül, s 
kérelmemet nem vizsgálja meg a Községi Elnök által alakított bizottság.  
 
 
 

..........................................  

                          (hely) 

 

..........................................                               

                  (dátum)     

......................................................................... 

      (a felelős személy aláírása és pecsétje) 



3. ŰRLAP 

 
Tudomásul vettem az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 103. szakasza 1. bekezdésének 
(Az SZK Hivatalos Közlönye, 18/16. és 95/18. – hiteles értelmezés szám) rendelkezését, amely előírja, 
hogy az ügyfél kérelmére indított eljárásban a szerv betekinthet a hivatali nyilvántartásban vezetett 
tényekről szóló adatokba, illetve beszerezheti és feldolgozhatja azokat, amikor ez elengedhetetlen a 
döntéshozatalhoz, kivéve, ha az ügyfél kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy ezeket az adatokat maga fogja 
beszerezni. Ha az ügyfél a szerv döntéshozatalához szükséges személyes adatait nem nyújtja be 
határidőn belül, az eljárás megindítására vonatkozó kérelem hiányosnak minősül.  
 
 
Az eljárást Topolya községnél indítom – Jelentkezés a gazdasági alanyoknak a háztartások saját 
szükségletű villamos energia előállítására szolgáló napelemek beépítésével, valamint a hőtechnikai 
rendszer kaloriméter, keringető szivattyúk, termosztatikus szelepek és hőelosztók beépítése általi 
javításával történő energetikai felújítását célzó intézkedések végrehajtásában való részvételéreszóló 
nyilvános pályázatra, melyet Topolya község 2022. évi költségvetéséből finanszíroznak, s ebből az 
alkalomból teszem az alábbi  
 
 

 
 

NY I L A T K O Z A T O T 
 

 
 
 

Egyezem, hogy a szerv az eljáráshoz betekinthet a hivatali nyilvántartásban1 vezetett tényekről 
szóló adatokba, illetve beszerezheti és feldolgozhatjaazokat az adatokat, amelyek elengedhetetlenek 
a döntéshozatalhoz. 
 
 
 

..........................................  

                          (hely) 

 

..........................................                               

                  (dátum)     

......................................................................... 

       (a felelős személy aláírása és pecsétje) 

  

 
1  A hivatali nyilvántartásban vezetett tényekről szóló adatok: Végzés a hivatalos szerv jegyzékébe való 
bejegyzésről 



4. ŰRLAP 
 

NYILATKOZAT 
 
 
Én, ___________________________________________, SZI száma: __________________ 
 (család- és utónév)                                             (személyi igazolvány száma) 
 
a/az ________________________________________ törvényes képviselője, 
                      (a gazdasági alany elnevezése) 
törzsszám: _____________, teljes anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, 
hogy a/az ___________________________________ (a gazdasági alany elnevezése) 
biztosított elegendő mennyiségű napelemet és tartozékot, hogy megvalósíthassa a Topolya 
község területén lévő háztartások saját szükségletű villamos energia előállítására szolgáló 
napelemek beépítésével, valamint a hőtechnikai rendszer kaloriméter, keringető szivattyúk, 
termosztatikus szelepek és hőelosztók beépítése általi javításával történő energetikai felújítását 
célzó intézkedések végrehajtására vonatkozó nyilvános pályázatot. 
 
 
 
 
 
 
Hely: _______________, 

Kelt: ________________ 
 

......................................................................... 

      (a felelős személy aláírása és pecsétje) 

 
  



5. ŰRLAP 
 

NYILATKOZAT 
 
 
Én, ___________________________________________, SZI száma: __________________ 
 (család- és utónév)                                             (személyi igazolvány száma) 
 
a/az ________________________________________ törvényes képviselője, 
                      (a gazdasági alany elnevezése) 
törzsszám: _____________, teljes anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, 
hogy a/az ___________________________________ (a gazdasági alany elnevezése) 
biztosított elegendő mennyiségű napelemet és tartozékot, hogy megvalósíthassa a Topolya 
község területén lévő háztartások saját szükségletű villamos energia előállítására szolgáló 
napelemek beépítésével, valamint a hőtechnikai rendszer kaloriméter, keringető szivattyúk, 
termosztatikus szelepek és hőelosztók beépítése általi javításával történő energetikai felújítását 
célzó intézkedések végrehajtására vonatkozó nyilvános pályázatot. 
 
 
 
 
 
 
Hely: _______________, 
 
Kelt: ________________ 

 
 

A törvényes képviselő aláírása 
 

__________________________________ 
 
  



2. MELLÉKLET 
 
 

A JELENTKEZÉSEK ÉRTÉKELÉSÉNEK KRITÉRIUMAI ÉS PONTOZÁSA 

A gazdasági alanyok kiválasztása két szakaszban történik. 

Az első szakasz eljárási jellegű, s annak ellenőrzésére vonatkozik, hogy hiánytalan-e a 
jelentkezés, s hogy a jelentkezés tartalma összhangban van-e a gazdasági alanyoknak a Topolya 
község területén lévő lakóépületek energetikai felújítását célzó intézkedések végrehajtásában 
való részvételére vonatkozó nyilvános pályázattal.  

 

Kritériumok IGEN/NEM Státusz 

A jelentkezés időben érkezett  
Ha a válasz nem – a 

jelentkezést nem vitatják 
meg 

A jelentkezés nyomtatott formában érkezett  
Ha a válasz nem – a 

jelentkezést nem vitatják 
meg 

A jelentkezési űrlapot a meghatározott 
formában töltötték ki – 1. melléklet 

 
Ha a válasz nem – a 

jelentkezést nem vitatják 
meg 

A jelentkezés minden szükséges 
dokumentumot tartalmaz: 

- 1. melléklet – Jelentkezési űrlap 
- Aláírt nyilatkozatok és aláírt 

beleegyező nyilatkozatok (1. űrlap, 
2. űrlap, 3. űrlap, 4. űrlap és 5. 
űrlap) 

 
Ha a válasz nem – a 

jelentkezést nem vitatják 
meg 

A pályázó jogi személy (gazdasági alany), 
melyet a jelentkezés napja előtt legalább hat 
hónappal bejegyeztek az APR 
nyilvántartásába 

 
Ha a válasz nem – a 

jelentkezést nem vitatják 
meg 

A pályázó ellen nem indult csődeljárás vagy 
felszámolási eljárás 

 
Ha a válasz nem – a 

jelentkezést nem vitatják 
meg 

A jelentkezést a gazdasági alany 
meghatalmazott képviselője írta alá 

 
Ha a válasz nem – a 

jelentkezést nem vitatják 
meg 

A pályázó megküldte az anyagokat és 
termékeket illető tanúsítványokat (a 
megpályázott intézkedésre vonatkozóan) 

 
Ha a válasz nem – a 

jelentkezést nem vitatják 
meg 

A pályázó teljesítette a közbevételek alapján 
esedékes kötelezettségeit   

 
Ha a válasz nem – a 

jelentkezést nem vitatják 
meg 

 
 
 



Az első szakasz lezárulását követően a hiánytalannak és a nyilvános pályázattal összhangban 
állónak értékelt jelentkezéseket az alábbi kritériumok alapján értékelik: 
 
 
A pályázó összesen 100 pontot kaphat.  
 

1. A megpályázott intézkedésre vonatkozó ár érvényességi ideje elnevezésű kritérium 
mindkét intézkedés esetében azonos, s intézkedésenként a pályázó maximum 40 pontot 
kaphat.  
 

2. A kulcsfontosságú javak és szolgáltatások árai elnevezésű kritérium mindkét intézkedés 
esetében eltérő, s intézkedésenként a pályázó maximum 60 pontot kaphat.  

 

1. intézkedés - Napelemek, inverterek és a hozzájuk tartozó berendezések beszerzése és 
beépítése családi házak számára saját szükségletű villamos energia előállítására, a leadott és 
felvett villamos energia mérésére szolgáló kétirányú mérőberendezés beépítése, valamint a 
villamos energia előállítására szolgáló napelemek és a hozzájuk tartozó berendezések 
beépítéséhez szükséges műszaki dokumentáció és a munkálatok kivitelezője jelentésének 
kidolgozása, amelyek a törvénnyel összhangban szükségesek az elosztórendszerre való 
csatlakozáskor. 
A napelemek teljesítménye nem lehet nagyobb, mint a mérőhely jóváhagyott teljesítménye, 
amely a villanyszámlán szerepel, de legfeljebb 6kW lehet. 

A termék ára Pontszám 

Számítási mód (М*Н/Т) 
Т – ajánlott ár;   Н – legalacsonyabb ajánlott ár;   
М – Maximális pontszám(60 pont) 
A 6 kW beépített teljesítményű napelemes 
naperőműfelszerelése és tetőszerelése, az inverter és a 
villamos energia előállítására szolgáló többi berendezés, 
amelyre szükség van az elosztórendszerre való csatlakozáskor 

 

A leadott és felvett villamos energia mérésére szolgáló 
kétirányú mérőberendezés beszerzése és beépítése 

 

A megpályázott intézkedésre vonatkozó ár érvényességi 
ideje 

Pontszám 

30 nap 5 

31 – 45 nap 10 

46 – 60 nap 20 

61 – 75 nap 30 

Több mint 75 nap 40 



Az előmérés és az előszámla, valamint a napelemek és a mérőhely 
beépítéséről szóló jelentés elkészítése, amely a törvénnyel 
összhangban szükséges az elosztórendszerre való csatlakozáskor 

 

 

2. intézkedés -Az épület hőtechnikai rendszerének javítása a rendszer vagy a rendszer egy 
részének hatékonyabb rendszerre való cserélése által, az alábbi intézkedések által: 

 

 (1) elektronikusan szabályozott keringető szivattyúk beépítése családi házak számára 
  
 (2) a fűtési rendszer felszerelése a létesítménynek leadott hőmennyiséget szabályozó és 
mérő berendezésekkel (kaloriméter, hőelosztók, kiegyenlítő szelepek) lakások számára.  
 

A termék ára Pontszám 

Számítási mód (М*Н/Т) 
Т – ajánlott ár;   Н – legalacsonyabb ajánlott ár;   
М – Maximális pontszám(60 pont) 
Elektronikusan szabályozott keringető szivattyúk beépítése 
családi házak számára 

 

A fűtési rendszer felszerelése a létesítménynek leadott 
hőmennyiséget szabályozó és mérő berendezésekkel 
(kaloriméter, hőelosztók, kiegyenlítő szelepek) lakások 
számára 

 

 

 


