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TÁJÉKOZTATÓ 
 
 

A Pályázati Útmutató, Kézikönyv és az elektronikus adatlapok közzétételét 
megelőzően a pályázathoz szükséges benyújtandó dokumentumokról 

 

Tisztelt Pályázó! 

Ahhoz, hogy pályázatának benyújtásában segítségére legyünk kérjük, 
figyelmesen olvassa el az alábbi információkat. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a pályázatot kizárólag elektronikus úton, 
ügyfélkapun keresztül nyújthatja be a kollektorrendszer-telepítés helyszínéül 
szolgáló ingatlan – tulajdoni lapon szereplő - valamelyik tulajdonosa, vagy a 
társasház közös képviselője. 

I. Ügyfélkapus regisztráció  

Az ügyfélkapu a személyazonosítást és a jogszerű nyilatkozat-tételt szolgálja, 
első lépésként itt kell regisztrálnia a pályázónak. Kizárólag az ügyfélkapus 
regisztrációval rendelkező személy töltheti ki a pályázati űrlapokat. 

A magyarországi okmányirodai hálózat bármelyikében, vagy más felhatalmazott 
intézményekben – ingyenesen - regisztrálhatják magukat az ügyfélkapun.  

A kezdeti személyes megjelenést követően a további ügyintézéshez nem 
szükséges személyesen megjelenni, a továbbiakban ez elektronikus módon 
történik. 

Ügyfélkapujukat a www.magyarország.hu közszolgálati portál számtalan 
ügyfélbarát szolgáltatásához felhasználhatják a jövőben. 

További információk: 
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ 

Figyelem! Ideiglenes ügyfélkapus regisztráció nem elegendő a személyes adatok 
viszontazonosításához, illetve a pályázati űrlapok hitelesítéséhez. Az interneten a 



 

személyes adatok megadásával indított ideiglenes regisztrációt – egyszeri - 
személyes megjelenéssel és az okmányaink bemutatásával kell véglegesíteniük.  

Okmányirodák országszerte megtalálhatók: 

 
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/tajekoztato 

 

II. Magánszemélyek és társasházak esetében is a pályázati 
adatlapok kitöltése előtt rendelkezésre kell, hogy álljanak az 
alábbi dokumentumok, mivel az elektronikus adatlapokat ezek 
alapján kell kitölteni.  

 
• A beruházással érintett ingatlan 1 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapja, 

társasházak esetében tulajdoni törzslap (nem hiteles elegendő); 

• Gépészeti kapcsolási rajz a gépésztervező aláírásával és 
jogosultságának feltüntetésével;  

• Bankszámla igazolás (a pályázó bankszámlájának azonosítására, lehet a 
szerződés vagy a banktól kért igazolás); 

• Pályázó nevére és a beruházás címére szóló, cégszerűen aláírt teljes körű 
tervezői és kivitelezői árajánlat; 

• Kivitelezői előszerződés (saját kivitelezés nem támogatható) Az 
árajánlatot adó, a kivitelezést végző vállalkozóval kötött előszerződés a 
pályázatban foglalt napkollektor-telepítési munkálatokra vonatkozóan, 
mely a támogatói döntést követően lép hatályba; 

• Társasházak esetében hitelesített közgyűlési jegyzőkönyvi kivonat, 
mely tartalmazza a lakók meghatalmazását a képviselő részére a pályázat 
benyújtásáról, a beruházás tartalmáról, költségeiről, a kivitelezőről és 
végrehajtásáról. 

 
A költségvetési adatlap kitöltésének alapjául szolgáló árajánlatnak 
minden esetben tartalmaznia kell: 
 

- a pályázó nevét; 
- a beruházás címét;  
- az árajánlat adó nevét, címét, cégszerű aláírását; 
- a telepíteni kívánt berendezések műszaki paramétereit valamint az elvárt 

műszaki paramétereknek való megfelelést igazoló szállítói megfelelőségi 
nyilatkozatot; 

- az árakat tételesen forintban megadva, bruttó összegek feltüntetésével. 
 
A közgyűlési jegyzőkönyv kivonatának kötelező tartalmi részei:  
 



 

- döntés a beruházás tartalmáról;  
- döntés a beruházás teljes költségről; 
- döntés az igényelt állami támogatás összegéről; 
- döntés a saját erő összegének vállalásáról;  
- döntés a munkák elvégzéséhez való hozzájárulásról; 
- a határozathozatal szavazataránya; 
- közgyűlés dátuma, 
- közös képviselő és hitelesítők aláírása. 

 
 


