
Óbecse Község Községi Tanácsának Az Óbecse község területén lévő családi házak és 

lakások energetikai felújítását célzó, a termikus burok, hőtechnikai berendezések javítására és 

a használati meleg víz központi előállítására szolgáló napkollektorok beépítésére vonatkozó 

2022. 08.11-i III 31-2/2022. számú intézkedések és az Energiahatékonyságot Ösztönző és 

Javító Igazgatóság JP 1/22 nyilvános felhívása alapján történő 2022. évi társfinanszírozásáról 

szóló szabályzat 21. szakaszának 1. és 2. bekezdése (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/22. 

szám) alapján Óbecse község 2022. 08. 15-én kiírja a következő 

 

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A POLGÁROK RÉSZVÉTELÉRE 

 

az Óbecse község területén lévő családi házak és lakások energetikai felújítását célzó, a 

termikus burok, hőtechnikai berendezések javítására és a használati meleg víz központi 

előállítására szolgáló napkollektorok beépítésére vonatkozó vissza nem térítendő eszközök 

háztartások számára történő odaítélésére 

 

 

 

I. A TÁRSFINANSZÍROZÁSRA SZÁNT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ 

ESZKÖZÖK TÁRGYA ÉS MAXIMÁLIS MÉRTÉKE 

 

A társfinanszírozás tárgyát az alábbi, energiahatékonyságot célzó INTÉZKEDÉSEK képezik: 

 

1) a külső ablakok és ajtók, valamint a termikus burok fűtetlen helyiségeknek megfelelő 

hőtulajdonságokkal rendelkező egyéb átlátszó elemeinek cseréje, családi házak és lakások 

számára 

Ez az intézkedés magában foglalja a nyílászárókhoz tartozó kellékeket, mint amilyenek a 

külső és belső ablakpárkányok, a redőnyök, ablaktáblák és egyebek, valamint a kiegészítő 

építési munkálatokat a nyílászárók leszerelése és szabályos beszerelése alkalmával, mint 

amilyen a régi ablakok és ajtók leszerelése és elszállítása a hulladéktárolóba, az ablakok 

szabályos beszerelése, az ablakok és ajtók körüli megmunkálás gipszkartonnal, glettelés, 

szegélyezés és meszelés az ablakok és ajtók körül a fal belső oldaláról. 

Az ösztönző eszközök részaránya a teljes beruházás értékének legfeljebb 50 %-át teszi ki 

áfával, egyes jelentkezésenként, s maximum 140.000,00 dinárt áfával.   

Az alábbi energiahatékonysági kritériumoknak mindenképpen teljesülniük kell: 

1) A külső nyílászárók a következő minimális műszaki jellemzőkkel (U - hőátbocsátási 

tényező):  

- U ≤ 1,5 W/m
2
 K az ablakokra és a teraszajtókra   

- U ≤ 1,6 W/m
2
 K a külső ajtókra.   

2) falak, nyitott átjáró feletti födémek, falak, padlók és a hőburkolat egyéb részeinek 

hőszigetelésére szolgáló anyagok beszerzése és beépítése a családi házak fűtetlen 

helyiségében. 

Az intézkedés céljából kiosztásra kerülő ösztönző eszközök teljes összege kevesebb: 

(1) a teljes beruházás ÁFÁ-t tartalmazó értékének 50%-ánál, de legfeljebb 210.000,00 dinár 

ÁFÁ-val; 

(2) a benyújtott pro-forma számla szerinti terület szorzatával kapott összegénél, mégpedig 

2000 dinár ÁFÁ-t tartalmazó összeggel. 



Feltétlenül szükséges a következő energiahatékonysági kritériumoknak való megfelelés: 

A családi lakóházak/lakások külső falának következő karakterisztikája: 

- a hőszigetelés minimális vastagsága 10 cm, kivéve, ha nincs lehetőség ilyen 

vastagságú hőszigetelés elhelyezésére. 

 

3) hőszigetelő anyagok beszerzése, beépítése  a családi házak tetőburkolata alá (ehhez az 

intézkedéshez a jelen szakasz 2. bekezdésének 2. pontja szerinti intézkedéssel (falak, nyitott 

átjáró feletti födémek, falak, padlók és a hőburkolat egyéb részeinek hőszigetelésére szolgáló 

anyagok beszerzése és beépítése a családi házak fűtetlen helyiségében) együtt kell pályázni). 

Ez az intézkedés a tetőfedés és a vízszigetelő tetőrendszer károsodása esetén magában 

foglalhatja a vízszigetelés és a tetőfedés egyéb rétegeinek cseréjére irányuló építési munkákat, 

valamint a bádogos munkákat, de nem foglalhatja magában a tetőszerkezeti elemek cseréjét. 

A jelen intézkedés céljából kiosztásra kerülő ösztönző eszközök teljes összege kevesebb: 

(1) a teljes beruházás ÁFÁ-t tartalmazó értékének 50%-ánál, de legfeljebb 150.000,00 dinár 

ÁFÁ-val; 

(2) a benyújtott pro-forma számla szerinti terület szorzatával kapott összegénél, mégpedig 

1.500 dinár ÁFÁ-t tartalmazó összeggel. 

 

4.a) Természetes gázkazánok, fűtőtestek beszerzése és installációja vagy a meglévő fűtőtestek 

(kazán vagy kályha) és kísérőeszkökök cseréje hatékonyabbra vagy új csőhálózat, fűtőtestek-

radiátorok és kísérő felszerelések beépítése CSALÁDI HÁZAK ÉS LAKÁSOK ESETÉN. 

Az ösztönző eszközök részaránya a teljes beruházás értékének 50 %-át teszi ki áfával, egyes 

jelentkezésenként, de legfeljebb 85.000,00 dinár áfával. 

Az alábbi energiahatékonysági kritériumnak mindenképpen teljesülnie kell: 

- a gázkazán (helyiségfűtő) minimális hasznosítási foka 90%-ot tesz ki.   

 

4.b) biomassza (fapellet, brikett, faapríték) kazánok beszerzése és beszerelése, vagy a 

helyiségben lévő fűtőtest (kazán vagy kályha) hatékonyabbra cserélése, családi házak és 

lakások számára. 

Az ösztönző eszközök részaránya a teljes beruházás értékének 50 %-át teszi ki áfával, egyes 

jelentkezésenként, de legfeljebb 120.000,00 dinár áfával biomassza kazánra (pellet, brikett és 

faapríték). 

Az alábbi energiahatékonysági kritériumnak mindenképpen teljesülnie kell: 

- a biomassza (fapellet, brikett, faapríték) kazán (helyiségfűtő) minimális hasznosítási foka 

85%-ot tesz ki. 

 

5) családi házak és lakások meglévő csőhálózatának, fűtőtestjeinek - radiátorjainak és 

tartozékainak cseréje vagy újak telepítése (ehhez az intézkedéshez a jelen szakasz 2. 

bekezdésének 4.a és 4.b pontja szerinti intézkedéssel (a meglévő térfűtő (kazán vagy kályha) 

cseréje hatékonyabbra, családi házakba, lakásokba) együtt kell pályázni). 

Az ösztönzést szolgáló eszközök aránya egyedi kérelmenként a teljes beruházás ÁFÁ-t 

tartalmazó értékének maximum 50%-a, de legfeljebb 120.000,00 dinár ÁFÁ-val. 

 

6) hőszivattyúk és a fűtési rendszer tartozékainak beszerzése és beépítése (a helyiség fűtése 

vagy kombinált fűtés), családi házak számára. 



 

Az ösztönző eszközök részaránya a teljes beruházás értékének 50 %-át teszi ki áfával, egyes 

jelentkezésenként, de legfeljebb 250.000,00 dinár áfával. 

 

7) napkollektorok beszerzése és beépítése a használati meleg víz központi előállítására 

szolgáló berendezésbe a használati meleg víz melegítésére, valamint a fűtési rendszer 

tartozékainak beszerzése és beépítése, családi házak számára. 

Az erre az intézkedésre odaítélendő ösztönző eszközök teljes összege kevesebb, mint: 

(1) a beruházás teljes értékének 50 %-a áfával, de legfeljebb 140.000,00 dinár áfával, és; 

(2) a benyújtott előszámlában foglalt melegvíz-mennyiség 650,00 dinárral való 

szorzatával kapott összeg, áfával. 

 

A háztartások (családi házak és lakások) nem pályázhatnak a jelen fejezetben felsorolt 

energiahatékonysági intézkedések közül egynél többre, kivéve a jelen fejezet 3) intézkedést a 

2) intézkedéssel, illetve az 5) intézkedést a 4.a) vagy 4.b) intzékedésekkel.  

 

A tervezett eszközök teljes összege, melyet a község az Energiahatékonyságot Ösztönző 

és Javító Igazgatóság eszközeivel együtt ítél oda e nyilvános pályázat által, 8.380.000,00 

dinárt tesz ki.  

 

TOVÁBBI FELTÉTELEK a lakóépületek energetikai felújítására szánt ösztönző 

eszközök odaítélésére: 

A lakóépületek energetikai szanálására vonatkozó ösztönzők odaítélésének további 

feltételei: 

1) A jelen szakasz 2. bekezdésének 2. pontjában előírt intézkedések kapcsán a 

lakóépületek egyes szintjeinek hőszigetelésére ösztönző eszköz nem hagyható jóvá. 

Amennyiben a lakóépületnek két vagy több tulajdonosa van, a kérelmet az egyik 

tulajdonosnak kell benyújtania, többi tulajdonos írásbeli hozzájárulása mellett. Azokat 

a pincéket, amelyek homlokzati falait kővel vagy hasonló anyaggal burkolták, nem 

kell hőszigetelni. 

2) A különböző tulajdonosok kettős objektumai, valamint az egy sorban lévő 

objektumok külön objektumként kezelendők. 

3) Az 1) intézkedésre nem hagyják jóvá az eszközöket külön ajtók és ablakok 

beszerzésére és beépítésére, azaz az összes nyílászárót ki kell cserélni a 

házon/lakásban. 

4) Amennyiben a ház/lakás tulajdonosa már kicserélte a nyílászáról egy részét a 

Nyilvános pályázat kiírása előtt, pályázhat a többi, ki nem cserélt nyílászáróra, ha 

kézbesíti a kivitelező hitelesített és aláírt Nyilatkozatát a már beépített nyílászárók 

atesztjéről. A nyílászáróknak az alábbi jellemzőkkel kell rendelkezniük: 

- U≤ 1,5 W / négyzetméter K az ablakokhoz és erkélyajtókhoz 

- U ≤ 1,6 W / négyzetméter K külső ajtókhoz. 

5) Az eszközöket nem hagyják a lakóépületek bejárati ajtajainak cseréjéhez, amelyek 

nincsenek közvetlen kapcsolatban a fűtött helyiséggel. 



6) A többszintes lakóépületeken, amelyeknek egy a tulajdonosa, az eszközöket 

felhasználhatják egy szint vagy az összes szint nyílászáróinak cseréjéhez, azzal, hogy a 

szinteken komplett kell, hogy legyen a csere. 

7) A lakóüpület szintjeinek tulajdonosai külön-külön pályáznak a nyílászárók cseréjére. 

 

 

II. AZ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÓI 

 

 A nyilvános pályázaton való részvételre nem jogosultak: 

1. a lakó-üzleti létesítmény külön részeinek tulajdonosai, amelyek nem a lakhatást szolgálják; 

2. a lakóházak tulajdonosai, akik az előző két évben a hasonló tevékenységekre szánt vissza 

nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló végzés megküldését követően elálltak a 

tevékenység végrehajtásától. 

 

III. JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK 

 

 A pályázaton való részvételre azok a háztartások jogosultak, amelyek családi házakban 

és lakásokban laknak, s eleget tesznek az alábbi feltételeknek: 

1) a pályázó: 

(1) a létesítmény tulajdonosa, vagy 

(2) ha a pályázó nem a tulajdonos, de a pályázó bejelentett tartózkodási helye a 

jelentkezés tárgyát képező létesítmény címén van, a jelentkezéshez mellékelnie kell 

a létesítmény tulajdonosának írásos jóváhagyását 

2) hogy a létesítmény lakott, s a jelentkezéshez mellékelnie kell a villanyszámla 

fénymásolatát is, amelyen látszik, hogy a létesítmény villamosenergia-fogyasztása az 

előző hónapban legalább 30 kWh volt, 

3) nem fogadjuk el a munkálatokra, anyagok és felszerelések beszerzésére fordított azon 

költségeket, amelyek az energiahatékonysági projekt társfinanszírozására benyújtott 

kérelmeket vizsgáló és értékelő bizottság első látogatása előtt keletkeztek, 

4) nem fogadjuk el a munkálatokra az illegálisan felépített lakóépületek (házak) 

jelentkezéseit, kivéve, ha a törvényesítési eljárás alatt vannak. 

5) a házak és lakások energiahatékonysági munkálatait A tervezésről és építésről szóló 

törvénnyel összhangban kell kivitelezni. 

Amennyiben a családi háznak egynél több tulajdonosa van, a jelentkezéskor 

mellékelnie kell a többi tulajdonos jóváhagyását.  

 

 

IV. NEM ELFOGADHATÓ KÖLTSÉGEK 

 

 Nem fogadjuk el a munkálatokra, anyagok és felszerelések beszerzésére fordított azon 

költségeket, amelyek az energiahatékonysági projekt társfinanszírozására benyújtott 

kérelmeket vizsgáló és értékelő bizottság első látogatása előtt keletkeztek.  

 Nem elfogadható költségek – Költségek, amelyek nem kerülnek finanszírozásra a 

nyilvános pályázat által Óbecse község költségvetéséből, az alábbiak:  

1) A felszerelés beszerzésével kapcsolatos költségek: vám- és adminisztrációs 

költségek,  



2) Az adósságvállalás jóváhagyásával és lefolytatásával kapcsolatok költségek: a hitel 

jóváhagyásának költségei, a kamatköltségek, a hiteliroda költségei, a hitelbiztosítás 

költségei, stb.  

3) Költségtérítés a már beszerzett felszerelésre és elvégzett szolgáltatásokra (kifizetett 

vagy leszállított),  

4) Azoknak a felszereléseknek a beszerzésére, amelyeket a vissza nem térítendő 

eszközökre pályázó személy maga gyárt vagy a szolgáltatásokra, amelyeket a 

pályázó maga végez,  

5) Egyéb költségeket, amelyek nincsenek összhangban az energetikai felújítás 

intézkedéseivel.  

6)  

 

V. A NYILVÁNOS PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ MELLÉKLENDŐ 

KÖTELEZŐ DOKUMENTÁCIÓ 

 

 A háztartások (családi házak és lakások) által, a nyilvános pályázatra benyújtandó 

jelentkezés különösen az alábbiakat tartalmazza: 

 

1) aláírt és kitöltött jelentkezési űrlap az energiahatékonysági intézkedések 

társfinanszírozására (1. melléklet) a pályázat tárgyát képező intézkedés, valamint a 

létesítmény építészeti (homlokzati) elemeinek és fűtési rendszerének állapotáról szóló 

adatokkal, 

2) a 2-es számú melléklet, amelyen be van karikázva a kiválasztott intézkedés és gazdasági 

alany, 

3) a berendezés előmérése és előszámlája a beépítéssel együtt, amelyet a közvetlen 

felhasználók (gazdasági alanyok) község által közzétett listáján szereplő gazdasági alany 

állít ki (2. melléklet), 

4) az érvényes személyi igazolvány fénymásolata vagy a személyi igazolvány kivonata a 

jelentkezés tárgyát képező családi ház címén élő minden természetes személyre 

vonatkozóan. A kiskorú személyek esetében az egészségügyi könyvecske fénymásolatát 

kell megküldeni, 

5) a pályázat tárgyát képező lakóház legutóbbi villanyszámlájának fénymásolata, annak 

bizonyítékaként, hogy laknak a bejelentett lakóházban (ajánlott, hogy a minimális 

fogyasztás nem lehet kevesebb, mint havi 30 kWh), 

6) aláírt beleegyező nyilatkozat arról, hogy a szerv az eljárás érdekében betekintést nyerhet a 

hivatali nyilvántartásban vezetett tényekről szóló adatokba, beszerezheti és feldolgozhatja 

azokat, amely adatok elengedhetetlenek a döntéshozatalhoz (3. melléklet), 

7) az objektum tulajdonosának, illetve társtulajdonosának aláírt beleegyező nyilatkozata (4. 

melléklet) – amennyiben a beterjesztő nem tulajdonosa az objektumnak vagy több 

társtulajdonos van, 

8) igazolás a gázhálózatra történő csatlakozás lehetőségéről, a gázkazán beszerzésének 

vonatkozó intézkedésnél. 

 

 

VI. A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ LETÖLTÉSE 

 

 A nyilvános pályázatra vonatkozó pályázati dokumentáció letölthető Óbecse község 

honlapjáról (www.becej.rs), szerb és magyar nyelven, valamint átvehető a Községi 

Közigazgatási Hivatal 15. számú irodájában s az alábbiakat tartalmazza: 

1) A nyilvános pályázat teljes szövege, 

http://www.becej.rs/


2) 1. Melléklet – a polgárok számára – Jelentkezési űrlap, valamint a családi házak és a 

lakások állapotáról szóló űrlap 

3) 2. Melléklet – Azoknak a gazdasági alanyoknak/kivitelezőknek a listája, akik közül a 

polgárok egy kivitelezőt kiválasztanak, s akitől be kell szerezniük az előszámlát a 

felszerelés és beszerelés áráról, 

4) 3. Melléklet -  Aláírt beleegyező nyilatkozat 

5) 4. Melléklet – A tulajdonos/társtulajdonos beleegyező nyiltakozata  

6) 5. Melléklet – A projekt kiválasztására vonatkozó kritériumok 

 

VII. A JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE 

 

A jelentkezések benyújtásának határideje a nyilvános pályázat Óbecse község 

honlapján és hirdetőtábláján való közzétételét követő 21 nap.  

A pályázat nyitva van 2022. 09.05-vel bezárólag.  

 

A kitöltött, hitelesített és kinyomtatott jelentkezési űrlap egy példányát és a melléklendő 

dokumentációt lezárt borítékban kell megküldeni az energetikai felújítást célzó intézkedések 

megvalósításában illetékes Bizottságnak, az alábbi felirattal: 

 

„JELENTKEZÉS A NYILVÁNOS PÁLYÁZATRA az Óbecse község területén lévő családi 

házak és lakások energetikai felújítását célzó, a termikus burok, hőtechnikai berendezések 

javítására és a használati meleg víz központi előállítására szolgáló napkollektorok beépítésére 

vonatkozó intézkedések 2022. évi társfinanszírozására- NEM FELBONTANDÓ”, a boríték 

hátoldalán a feladó teljes címével. 

 

 A jelentkezést át lehet adni személyesen Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának 

iktatójában vagy ajánlott levélként elküldhetik a következő postacímre: 

 

 Óbecse község, Felszabadulás tér 2., 21220 Óbecse 

 A családi házak és lakások energetikai szanációs intézkedéseit végrehajtó bizottság. 

 

 A nyilvános felhívással kapcsolatos további információkért és tájékoztatásért a 

pályázó a 021/6811-823-as telefonszámon és a következő e-mail címekhez fordulhat: 

vidjenko.vujunovic@becej.rs és ivana.milosevic@becej.rs.  

 

Időben beérkezett küldeménynek minősül a legkésőbb a pályázati dokumentáció 

benyújtási határidejének utolsó napjáig postára adott (a posta pecsétje) ajánlott küldemény, a 

beérkezés dátumától függetlenül.  

A bármilyen más módon küldött jelentkezéseket a Bizottság nem veszi figyelembe.  

A hiányos és késve érkezett jelentkezéseket a Bizottság nem veszi figyelembe. 

 

VIII. A PROJEKTEK KIVÁLASZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI 

 

 A projektek kiválasztásának kritériumai a következők: 

 

1) az objektum hőszigetelésének meglévő állapota; 

2) a meglévő fűtési mód; 

3) a külső nyílászárók meglévő tulajdonságai; 

4) a terület kihasználtságának K-tényezője; 

5) az energetikai felújítást célzó támogatások használata (községi/köztársasági eszközök). 

mailto:vidjenko.vujunovic@becej.rs
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A felsorolt kritériumok szerinti pontozás részletes módját a 4. Melléklet tartalmazza. 

 

 

IX. ÉRTÉKELÉS, A LISTA MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS A HÁZTARTÁSOK 

KIVÁLASZTÁSA 

 

 A háztartások projektjeinek értékelése és rangsorolása a szabályzattal és a nyilvános 

pályázat VIII. fejezetében felsorolt kritériumok alkalmazásával összhangban történik.  

 Az energetikai felújítást célzó intézkedések megvalósításában illetékes bizottság (a 

továbbiakban: Bizottság) megvitatja a jelentkezéseket, s a III. fejezetben megállapított 

feltételekkel összhangban, megállapítja a végső felhasználók egységes előzetes ranglistáját a 

nyilvános pályázatban szereplő minden energiahatékonysági intézkedésre vonatkozóan, a 

nyilvános pályázat VIII. fejezetében meghatározott kritériumok alapján végzett pontozás által. 

 A jelen fejezet 2. bekezdésében foglalt listát a Bizottság Óbecse Községi 

Közigazgatási Hivatalának hirdetőtábláján és a község hivatalos honlapján teszi közzé. 

 A pályázók jogosultak betekinteni a benyújtott jelentkezésekbe és a mellékelt 

dokumentációba, miután megállapításra került a jelen fejezet 2. bekezdése szerinti lista, a lista 

közzétételétől számított három napon belül, a jelen fejezet 3. bekezdésével összhangban. 

 A jelen fejezet 2. bekezdése szerinti lista ellen a jelentkezés benyújtói jogosultak 

fellebbezni a Bizottságnál a lista közzétételétől számított nyolc napon belül. A kifogást 

Óbecse község iktatójában kell benyújtani. 

 A Bizottság köteles megvitatni minden, a jelen fejezet 2. bekezdése szerinti listára 

benyújtott kifogásokat, és határozatot hozni a kifogásról, amelyet meg kell indokolni, a 

kifogás átvételétől számított 15 napon belül, és a meghozott határozatok alapján meghozni a 

revideált előzetes listát. 

A jelen fejezet 6. bekezdése szerinti lista alapján a Bizottság elvégzi a terepi szemlét, 

hogy betekintsen a listán szereplő lakóházak állapotába, bezárólag annak a kérelmezőnek a 

sorszámával, aki esetében a támogatási eszközök teljes összege biztosított. 

Amennyiben a Bizottság a jelen fejezet 7. bekezdésében említett terepi körbejáráskor 

megállapítja, hogy a kérelmező valótlan adatokat adott meg a jelentkezésében, a Bizottság 

kizárja a revideált előzetes listáról és helyette lefolytatja a terepi szemlét a listán soron 

következő  jelentkezőnél, akinél  nem végeztek terepi körbejárást.   

A terepi szemlekor, a kérelmező kötelező jelenlétében, a Bizottság jegyzőkönyvet vesz 

fel két példányban, egy példány a kérelmezőnél marad, egy példányt pedig megtart a 

Bizottság. A jegyzőkönyvben a Bizottság megállapítja, hogy az előmérésben és az 

előszámlában felsorolt intézkedések, amelyeket a polgár benyújtott a nyilvános pályázatra 

való jelentkezésekor, elfogadhatóak-e.   

A jelen fejezet 9. bekezdésében foglalt jegyzőkönyv alapján, a Bizottság elkészíti a 

végső felhasználók végleges listáját.   

A jelen fejezet 10. bekezdésében foglalt listát a Bizottság közzéteszi Óbecse Községi 

Közigazgatási Hivatalának hirdetőtábláján és a község hivatalos honlapján.  

A jelen fejezet 10. bekezdésében foglalt lista ellen a pályázók, akiknél elvégezték a 

terepi körbejárást, jogosultak kifogással élni a Bizottságnál a végső felhasználók végleges 

listája javaslatának közzétételétől számított nyolc napon belül. A kifogást a Községi 

Közigazgatási Hivatal iktatójában kell benyújtani.  

A Bizottság köteles a jelen fejezet 10. bekezdésében foglalt kifogásról dönteni a 

kifogás átvételétől számított 15 napon belül, és a kifogásonkénti döntéshozatalt követően 

elkészíteni a végső felhasználók végleges listáját.   



Óbecse Község Községi Tanácsa határozatot hoz a vissza nem térítendő eszközök 

végső felhasználóknak való odaítéléséről az energetikai felújítást célzó intézkedések 

lefolytatására, amely alapján megkötik a szerződéseket. 

A végleges Határozatot az eszközök odaítéléséről (a végső felhasználók végleges 

ranglistája) közzéteszik Óbecse község hirdetőtábláján és Óbecse község hivatalos honlapján. 

 

 

X. AZ ODAÍTÉLT ESZKÖZÖK MEGVALÓSULÁSÁNAK MÓDJA 

 

 A község az eszközöket kizárólag a gazdasági alanyoknak – a kivitelezőknek utalja át, 

nem pedig a háztartásoknak, miután a polgár befizeti a teljes összeget a közvetlen 

felhasználónak, az intézkedés megvalósításának befejezését követően.  

 Az eszközök kivitelezőnek történő átutalásának feltétele a Bizottság igazolása arról, 

hogy a munkálatokat a polgár által a jelentkezéskor átadott előmérésben és előszámlában 

előirányzott módon végezték el, valamint a Bizottság első terepi szemléjekor készített 

jegyzőkönyvvel összhangban.    

 A polgárnak szabályos dokumentációval (számlák, tanúsítványok) kell rendelkeznie, 

amelyet megküld az illetékes Bizottságnak. 

 

 Az eszközök átutalása az eszközök átutalását szabályozó jogszabályokkal összhangban 

történik, miután: 

1. a Bizottság leellenőrzi, hogy az aktivitásokat valóban végrehajtották, s ezt 

jegyzőkönyvben konstatálja, 

2. a végső felhasználó a közvetlen felhasználónak kifizeti a jó/elvégzett szolgáltatás árát, 

amiből levonta a vissza nem térítendő eszközök összegét, 

3. a közvetlen felhasználó kézbesíti a kérvényt az eszközök kifizetésére, 

4. a közvetlen felhasználó kézbesíti az igazolást, hogy a végső felhasználó számára 

átadta az összes szükséges atesztet és kísérő dokumentumokat (garancia). 

 

 Óbecse község utalja át az eszközöket a kiválasztott kivitelezőknek, a megkötött 

szerződéssel összhangban. A polgár maga állja a kivitelezett munkálatok költségének azI. 

fejezetben említett támogatási összeget meghaladó részét (a község vissza nem térítendő 

eszközeinek maximális összege). 

 A szerződött kötelezettségek elvégzésének ellenőrzését a Bizottság végzi. 

 

 Amennyiben a polgár nem rendeltetésszerűen használta fel, vagy a munkálatokat nem 

a végső felhasználó által a jelentkezéskor átadott előméréssel és előszámlával összhangban 

végezték el, a község nem fogja befizetni a nyilvános pályázat által odaítélt eszközöket.   

 Ha valamilyen okból a polgár nem tudja megvalósítani a beszerzést a kiválasztott 

kivitelezőtől, jogosult a beszerzés megvalósítására a listán szereplő másik kivitelezőtől, 

amiről a beszerzés megvalósítása előtt köteles tájékoztatni a Bizottságot és megküldeni az új 

előszámlát, azzal, hogy az összeg nem lehet magasabb a jóváhagyottnál.  

 

 

 

 


