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HMKE pályázati kérelem 

(pályázati időszak: 2022.03.07. – 2022.09.30.) 

 

Pályázati kérelmező neve: ........................................................................................................................ 

Születéskori neve:....................................................................................................................................... 

Állandó lakcíme: ........................................................................................................................................ 

Születési hely, idő: ..................................................................................................................................... 

Anyja neve:.........................................................  Adóazonosító jel: ................................................... 

Személyi szám: ...................................................  Személyi igazolvány száma: .................................. 

Telefonszáma: ....................................................  e-mail címe: ........................................................... 

Megvalósítási hely: 3704 Berente,  ..............................................................................   ............  hrsz. 

 

Pályázó az ingatlan tulajdonosa / résztulajdonosa / haszonélvezője (a megfelelő aláhúzandó). 

 

A háztartási méretű kiserőmű rendszerek kiépítésének támogatására igényelt támogatási összeg:

 ............................................................................ forint (maximum 1.000.000,- forint). 

 

Pályázati kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: 

 Név Szül. hely, idő Anyja neve Rokonsági kapcsolat 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Tulajdonostársak/ haszonélvezők adatai: 

 

Név Szül.hely, idő Anyja neve 

Tulajdoni hányad/ 

haszonélvezői 

minőség 

1.     

2.     

3.     

4.     
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Figyelem! Támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektre nem lehet 

igényelni! 

(A pályázat benyújtási időpontjának a pályázati kérelem Berentei Közös Önkormányzati Hivatalban, 

3704 Berente, Esze Tamás utca 18. szám alatt történő személyes leadásának időpontját kell tekinteni.) 

A pályázati kérelmező az Önkormányzat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetőleg a közüzemi 

szolgáltatók felé lejárt határidejű tartozással rendelkezik-e: (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 IGEN NEM 

A kérelmező valamennyi tulajdonostársa, illetőleg az ingatlan haszonélvezője a jelen pályázati kérelem 

benyújtásához hozzájárult: 

 IGEN NEM 

Kérelmező nyilatkozata 

Alulírott pályázati kérelmező nyilatkozom, hogy 

• a megvalósítási hely vonatkozásában állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezem, az adott 

címen életvitelszerűen tartózkodom. 

• jelen pályázati kérelem benyújtása előtt a megvalósítást nem kezdtem el, a megvalósítási hely 

vonatkozásában korábban nem rendelkeztem háztartási méretű napelemes kiserőmű rendszerrel. 

Tudomásul veszem, hogy 

• a támogatás elnyerése esetén a vállalt fejlesztést a támogatás elnyerését követő év augusztus 31. 

napjáig köteles vagyok megvalósítani és megvalósítását a Berentei Közös Önkormányzati 

Hivatalban bejelenteni. 

• a fejlesztéssel érintett ingatlant öt év időtartamig nem idegeníthetem el, az ingatlanra az 

Önkormányzat elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztethet be. 

• az ingatlan öt éven belül történő elidegenítése esetén a kapott támogatás időarányos részét 

köteles vagyok az Önkormányzat részére visszafizetni. 

 

Alulírott pályázati kérelmező kérem, hogy a részemre megítélt támogatást az Önkormányzat a pályázati 

támogatás megítélését követő 30 napon belül becsatolt kivitelezési szerződésben megjelölt kivitelező 

részére, annak bankszámla számára utalja át közvetlenül (kifizetés engedményezése). 

 IGEN NEM 

Számlatulajdonos neve: ........................................................................................................................... 

Számlavezető pénzintézet neve: .............................................................................................................. 

Számlaszáma: ........................................................................................................................................... 

 

A pályázati kiírásban meghatározott feltételeket megismertem és elfogadom. 
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a pályázati kérelemben valótlan adatot, tényt közlök és 

ez az önkormányzat tudomására jut, úgy a pályázat elutasításra kerül. 

 

Kötelezően csatolandó mellékletek: 

(a) a pályázó által megvalósítandó fejlesztést alátámasztó kivitelezői árajánlatot; 

(b) a fejleszteni kívánt ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapját; 

(c) 60 napnál nem régebbi igazolást, hogy a közüzemi szolgáltatók felé nem áll fenn lejárt határidejű 

tartozás („0-s igazolás”); 

(d) a területileg illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását a köztehermentességről; 

(e) a fejlesztésre vonatkozóan a szolgáltató által kiállított műszaki gazdasági tájékoztatót (a 

továbbiakban: MGT); 

(f) a pályázati kérelem benyújtását megelőző 3 havi munkáltatói jövedelemigazolást; 

(g) valamennyi tulajdonostárs illetőleg haszonélvező hozzájáruló nyilatkozatát.  

 

 

 

Berente, 2022 év  ................................. hó  .............. nap 

 

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

 pályázati kérelmező
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MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

(KIVITELEZŐ TÖLTI KI!) 

 

Pályázó neve: ........................................................................................................................................  

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

 

Beruházás címe: ...................................................................................................................................  

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

 

Árajánlat készítő / tervező neve: ..........................................................................................................  

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

 

Árajánlat készítő / tervező címe: ..........................................................................................................  

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

 

Árajánlat készítő / tervező adószáma: ..................................................................................................  

 

Ezennel igazolom, hogy a fent nevezett beruházáshoz készített árajánlatom / kiviteli tervem mindenben 

megfelel a hatályos előírásoknak.  

 

 

Dátum: ..............................................................  Aláírás: .......................................................  

 

PH 
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TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 

Alulírott (név) .......................................................................................................................................  

(szül.: ....................................................................... , a.n: .................................................................... ) 

 ..................................................................................................................................... szám alatti lakos, 

mint a  .................................................................................................................................... szám alatti  

 ............... hrsz-ú ingatlan  ................ tulajdoni hányadban tulajdonosa/haszonélvezője* nyilatkozom: 

- tudomással bírok arról, hogy a tulajdonomat képező / haszonélvezetemben álló* fent leírt 

ingatlan tekintetében HMKE pályázati kérelem került benyújtásra.  

- a HMKE (Háztartási méretű kiserőmű) kiépítéséhez hozzájárulok, azzal egyetértek, nem emelek 

ellene kifogást. 

- tudomással bírok arról, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlant öt év időtartamig nem 

idegeníthetem el, az ingatlanra az Önkormányzat elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztethet 

be. 

- az ingatlan öt éven belül történő elidegenítése esetén a kapott támogatás időarányos részét 

köteles vagyok az Önkormányzat részére visszafizetni. 

 

 

Berente, 2022 év  .............................. hó  ............ nap 

 

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

 tulajdonos/haszonélvező* 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

1.) Név:  .........................................................  2.) Név: .................................................................  

Lakcím: ..........................................................  Lakcím: .................................................................  

Szem.ig.sz: ....................................................  Szem.ig.sz: ............................................................  

Aláírás: ..........................................................  Aláírás: ..................................................................  

 

___________________________________ 

* megfelelő rész aláhúzandó 

http://szem.ig.sz/
http://szem.ig.sz/

