
Pályázati kiírás kerületben található egylakásos lakóépületek energiahatékonyságának növelése
céljából

Budapest  Főváros  XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzata  (a  továbbiakban:
Önkormányzat)  Képviselő-testületének  71/2019.  (II.  21.)  határozata  alapján  a  Képviselő-testület
Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottsága a 65/2019 (IV.11.) számú határozatával a kerületben
található  egylakásos  lakóépületek  energiahatékonyságának  növelése  céljából  napelemes  rendszerek
telepítésére  pályázatot  ír  ki  megújuló  energia  termelésére  és  használatára  irányuló  beruházás
megvalósításának elősegítésére 10 millió Ft keretösszeg erejéig természetes személyek számára.

I. A pályázható ingatlanok köre

Budapest  Főváros XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre közigazgatási  területén helyrajzi  számmal
rendelkező  ingatlanon  elhelyezkedő,  természetes  személy  vagy  személyek  tulajdonában  álló  egylakásos
épület  azzal,  hogy  egy  épület  vonatkozásában  legfeljebb  egy  alkalommal  állapítható  meg  a  támogatás.
Osztatlan közös tulajdonban álló többlakásos, de használati megállapodással és megfelelően elkülöníthető
közműbekötéssel rendelkező ingatlan vagy épület esetén használattal érintett részenként állapítható meg a
támogatás azzal, hogy társasházi ingatlan nem vehet részt a pályázatban.

II. A pályázat formája és a támogatási összeg

II.1.  A pályázat formája: vissza nem térítendő utólagos támogatás, a támogatás elnyerése esetén a nyertes
pályázó a pályázatában vállaltak megvalósítását  és  ennek igazolását  követően jogosult  a támogatásra.  A
pályázónak a telepítést végző kivitelezővel kötött vállalkozási szerződéssel igazolnia kell, hogy 2019. január
1. napját követően kezdte meg a napelemes rendszer telepítésére vonatkozó kivitelezést.

II.2. Támogatási keretösszeg: 10 millió Ft, mely az érvényes pályázatok benyújtásának időrendi sorrendjében
kerül odaítélésre. A támogatási keretösszeg kimerülése után az egyébként határidőben benyújtott és érvényes
pályázatok nem nyernek támogatást, azok elutasításra kerülnek.

II.3. Támogatási összeg: A megítélt  támogatás összege a megvalósítani szándékozott napelemes rendszer
teljesítményétől függ az alábbiak szerint:

A Pályázónak legalább 1,5 kW teljesítményű rendszer megvalósítását kell vállalnia, illetve tudomásul kell
vennie,  hogy  amennyiben  más  napelemes  rendszer  telepítésére  vonatkozó  pályázaton  is  részt  vesz,  a
megítélhető támogatás összege legfeljebb a más támogatással nem érintett önrész erejéig terjedhet.

Az érvényes, támogatott pályázatok során
megvalósításra kerülő rendszer teljesítménye

Megítélhető támogatás összege (bruttó összeg)

1,5 kW-1,99 kW 100.000,- Ft

2 kW-2,49 kW 125.000,- Ft

2,5 kW-2,99 kW 150.000,- Ft

3 kW-3,49 kW 175.000,- Ft

3,5 kW, illetve 3,5 kW felett (háztartási 
kiserőműnek megfelelő mértékig)

200.000,- Ft

 

III. A pályázaton való részvétel feltételei

III. 1. A pályázaton kizárólag természetes személyek pályázhatnak (továbbiakban: Pályázó).
A pályázat  benyújtására  alkalmas  személyek  köre:  a  pályázattal  érintett  ingatlanban állandó
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lakcímmel  és  ezen  ingatlan  vonatkozásában  tulajdonjoggal  rendelkező  olyan  cselekvőképes
természetes  személy,  aki  ugyanezen  lakcímen  található  háztartásban  legalább  két  kiskorú,  a
2019. évben 18. életévét még be nem töltött  gyermeket nevel;

III. 2. A pályázaton kizárólag az a Pályázó vehet részt,
a) aki  tulajdonjoggal  rendelkezik  a  pályázatban  megjelölt,  megvalósítás  helyszínéül  szolgáló

ingatlan vonatkozásában, illetve – amennyiben az épület tulajdonosa és az ingatlan tulajdonosa
egymástól  eltér  és  ez  az  ingatlan-nyilvántartásban  az  osztott  tulajdon  fel  van  tüntetve  -
lakóépület tekintetében és az állandó lakcíme a pályázattal érintett ingatlannal megegyezik, a
tulajdonjogot 30 napnál nem régebbi nem hiteles (ügyfélkapun keresztül lekért) tulajdoni lappal
tudja igazolni a Pályázó,

b) egy lakóépületre egy alkalommal nyújtható támogatás, valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása
szükséges amennyiben az ingatlan vagy lakóépület több tulajdonossal is rendelkezik, használati
megállapodással  rendelkező  ingatlan  esetén  az  ingatlan  tulajdonos  a  csatlakozási
ponttal/mérőhellyel  rendelkező  ingatlanrészek  használójaként  részesülhet  támogatásban,
ingatlanrészenként  legfeljebb  egy  alkalommal,  amennyiben  a  kivitelezés  műszakilag
megoldható,

c) aki egyedülállóként, illetve házastársával vagy élettársával egy háztartásban legalább két kiskorú
gyermeket nevel 

d) a pályázat benyújtásakor nagykorú és cselekvőképes, vagy korlátozottan cselekvőképes,  és a
pályázat  benyújtása  és  megvalósítása  során  megteendő  nyilatkozatokkal  kapcsolatban
cselekvőképessége nincs korlátozva,

e) nyilatkozik arról, és a telepítést végző kivitelezővel kötött vállalkozási szerződéssel megfelelően
igazolja,  hogy a  beruházást  legkorábban a támogatási  igény benyújtását  követő napon kezdi
meg, vagy 2019. január 1-jét követően kezdte meg,

f) vállalja, hogy legkésőbb 2020. december 31-ig a beruházást megvalósítja, rácsatlakozik a háló-
zatra és a háztartási méretű kiserőmű hálózatra történő csatlakozását megfelelő dokumentummal
alátámasztja és a támogatás  kifizetésére vonatkozó elszámolását legkésőbb eddig az időpontig
benyújtja.

III.3. A Pályázónak a III.2. pontokban foglalt összes feltételnek meg kell felelni ahhoz, hogy pályázata pozi-
tív elbírálásban részesüljön.

IV. Kizáró feltételek

A pályázaton nem vehet részt, illetve a pályázat elutasításra kerül akkor, ha a Pályázó:

a) nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott bármely feltételnek;
b)  pályázatát  nem az erre  a  célra  rendszeresített  nyomtatványon,  nem a pályázati  felhívásban megjelölt
helyen,  illetve  határidőn  belül  adta  be,  nem  nyújtotta  be  a  feltételeknek  történő  megfelelést  igazoló
dokumentumokat, vagy nem teszi lehetővé a nyilatkozatokban, igazolásokban foglaltak ellenőrzését;
c) a pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg kimerült 
d)  az  elszámolás  lezárultáig  a  pályázó  körülményeiben  olyan  változás  következik  be,  amely  alapján  a
pályázat elnyerésére nem lenne jogosult; ebben az esetben a támogatásról szóló döntés visszavonásra kerül,
illetve már megkötött  támogatási szerződés esetén a szerződéstől elállásra vagy felmondásra kerülhet sor
Önkormányzat részéről;
e)  a  pályázat  benyújtásakor  érvényes  bruttó  minimálbér  összegét  meghaladó  adótartozása,  vagy  adók
módjára  behajtandó  köztartozása  van,  kivéve,  ha  az  adóhatóság  számára  fizetési  halasztást  vagy
részletfizetést engedélyezett;
f) a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen
nyilatkozatot tett;
g) a rendelkezésre álló szerződéskötési határidő alatt a támogatási szerződést nem köti meg a pályázó;
h) az ingatlan nem kizárólagosan természetes személyek tulajdonában áll..

V. Pályázati felhívás kiírása, a pályázatok benyújtása és elbírálása

2



V.1.  A  pályázatokat  kizárólag  az  erre  a  célra  rendszeresített  „Adatlap  az  egylakásos  lakóépületek
energiahatékonyságának növelése pályázat benyújtásához” című nyomtatványon lehet benyújtani. 

 
Nyomtatvány igényelhető a  Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáin (1184 Budapest, Üllői út 400.,
1188 Budapest,  Nemes  utca  14.)  ügyfélfogadási  időben (hétfő:  10.00-18.00,  kedd:  08.00-16.00,  szerda:
08.00-18.00, csütörtök: 08.00-16.00, péntek: 07.00-12.00).
A pályázati kiírás, valamint a pályázati adatlap letölthető a www.bp18.hu internetes oldalról is.

V.2 Az ajánlat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáin (1184 Budapest, Üllői út
400., 1188 Budapest, Nemes utca 14.) ügyfélfogadási időben (hétfő: 10.00-18.00, kedd: 08.00-16.00, szerda:
08.00-18.00, csütörtök: 08.00-16.00, péntek: 07.00-12.00)

V.3. A pályázati adatlapok benyújtásának kezdete: 2019. május 15., határideje  2019. november 30. napja,
azzal, hogy a támogatást jóváhagyó döntés esetén a megvalósult beruházás vonatkozásában legkésőbb 2020.
december 31. napjáig köteles a pályázó benyújtani az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumokat.  A
határidő jogvesztő hatályú,  azaz annak elmulasztása,  vagy hiányos/hibás elszámolás benyújtása  esetén a
támogatás nem kerül kifizetésre.

A határidőn túl benyújtott  pályázat érvénytelen, a hiányos pályázatok benyújtóit  a hiányok pótlására egy
alkalommal írásban a Polgármesteri Hivatal felszólítja.

V.4.  A beadott  pályázatot  a Polgármesteri  Hivatal  ügyintézője  sorszámmal  látja  el.  E sorszámot átvételi
elismervényen kell a Pályázóval közölni.

V.5. A pályázatokat csak személyesen lehet benyújtani, a más módon (pl. postai küldemény, e-mail stb.),
vagy más helyen benyújtott pályázat érvénytelen. 

V.6. A pályázatokról vezetett nyilvántartást a benyújtásra megállapított időpont lejártakor a  Polgármesteri
Hivatal lezárja.

V.7.  A hiányos  vagy  nem  egyértelmű  adatot  tartalmazó  pályázatok  benyújtóit  a  Polgármesteri  Hivatal
Műszaki, Építéshatósági és Környezetvédelmi Irodája a hiányok pótlására egy alkalommal, írásban, 15 napos
határidő  megjelölésével felszólítja.  Azt  a  pályázatot,  amely  a  szükséges  mellékleteket  a  hiánypótlást
követően sem tartalmazza, érvénytelennek kell tekinteni. 

V.8. A Polgármesteri Hivatal az érvényes pályázatok beérkezése, illetve a hiánypótlás alapján érvényessé
váló ajánlatok beérkezése sorrendjében hozza meg támogató döntését. 

V.9.  Hiánytalan  pályázat  esetén  a  pályázat  mellékleteként  benyújtott  nyilatkozatokat  megalapozó
dokumentumok  tartalmát  minden  esetben,  a  szerződés  aláírását  megelőzően  a  Polgármesteri  Hivatal
ellenőrzi.  A pályázat  mellékleteként  benyújtott  nyilatkozatok  tartalmának  igazolására  felhívott  Pályázó
köteles  a  Polgármesteri  Hivatal  felhívásának  megfelelően,  határidőben  a  szükséges  dokumentumokat
benyújtani. Amennyiben a Pályázó a felhívásnak határidőben nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, illetve
a benyújtott nyilatkozatokban foglaltak megalapozatlanok, a pályázat érvénytelen. 

V.10. A pályázatok elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

VI.  A megújuló energia támogatására irányuló beruházás megvalósítása, a támogatás kifizetése

VI.1. A Pályázót a Polgármesteri Hivatal a döntésről tájékoztatja. 

A  nyertes  Pályázóval  az  Önkormányzat  a  jóváhagyó  döntéstől  számított  30  napon  belül  támogatási
szerződést köt. Amennyiben a nyertességről történt tudomásszerzést követően – mely az erről szóló döntés
kézbesítésének  napja  –  30  napon  belül  a  pályázó  nem  köt  támogatási  szerződést,  pályázata  utólag
érvénytelenítésre kerül.
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VI.2.  A nyertes pályázó  legkésőbb 2020.  december 31-ig köteles a beruházást  megvalósítani.  Ennek
keretében a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője által termelt villamos energia átadásával kapcsolatban
köteles kérni az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedőt vagy egyetemes szolgáltatót
az átvételre.  A háztartási méretű kiserőművet tartalmazó, a közműszolgáltató által aláírt hálózatcsatlakozási
és  hálózathasználati  szerződéseket  a  pályázó  a  jelen  felhívás  „Adatlap  az  egylakásos  lakóépületek
energiahatékonyságának növelése pályázat elszámolásához” dokumentum mellékleteként köteles benyújtani
az elszámolás, és a vissza nem térítendő támogatás folyósítása érdekében.

VI.3.  Az  elszámolással  kapcsolatos  dokumentumokat  a  Polgármesteri  Hivatal  ellenőrzi,  és  a  hiányok
pótlására egy alkalommal, írásban, határidő megjelölésével felszólítja. Azt az elszámolást, amely a szükséges
mellékleteket – különösen a hálózati csatlakozás engedélyezését megalapozó dokumentumot – a hiányok
pótlását követően sem tartalmazza, érvénytelennek kell tekinteni. A Polgármesteri Hivatal az érvénytelenség
okának megjelölésével tájékoztatja a Pályázót, egyúttal értesíti arról, hogy a szerződés felbontásra kerül

A megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell  tekinteni,  ha a címzett az
átvételt  megtagadta.  Ha a kézbesítés azért  volt  sikertelen, mert  a címzett az iratot nem vette át - postai
szolgáltató útján történő kézbesítés esetén az „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza - az iratot a kézbesítés
második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

VI.4.  A hiánypótlást  nem  igénylő  vagy  megfelelően  hiánypótolt  elszámolások  alapján  a  Polgármesteri
Hivatal gondoskodik a támogatást megállapító döntésben foglalt támogatási összeg átutalásáról a pályázó
által  az  „Adatlap az  egylakásos lakóépületek energiahatékonyságának növelése pályázat  elszámolásához”
elnevezésű  dokumentumban  foglalt  pénzforgalmi  számlaszámára.  Készpénzben  történő  kifizetés  nem
lehetséges és nem igényelhető.

A pályázattal kapcsolatban, annak kiírása után és az ajánlatok benyújtásának határidejéig  a Polgármesteri
Hivatal  Műszaki, Építéshatósági és Környezetvédelmi Irodáján (1184 Budapest, Üllői út 400. III/312. Tel.:
296-1480),  ügyfélfogadási  időben  (hétfő:  13.30-18.00,  szerda:  08.00-16.00,  péntek:  08.00-12.00) lehet
felvilágosítást kérni.

Budapest, 

Budapest  Főváros  XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzata  Képviselő-testületének
Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottsága 
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