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I. PÁLYÁZATBENYÚJTÁSSAL KAPCSOLATOS FONTOS TUDNIVALÓK
A

pályázati

adatlap

csak

és

kizárólag

az

elektronikus

pályázatbenyújtó

felületen

(https://konvektor2019.nfsi.hu/), online tölthető ki. A pályázati adatlapok előzetes kitöltésére
2019.05.12. 18:00 perctől van lehetőség, a https://konvektor2019.nfsi.hu címen található „Belépés”
gombra kattintva, az ügyfélkapus azonosítást követően megnyíló oldalon, az „Új pályázat
benyújtása” gomb lenyomásával.
FIGYELEM! A pályázatbenyújtási időszak előtti kitöltés elmenthető, azonban nyilatkozat nem
tehető, a pályázat tehát nem tekinthető benyújtottnak!
A pályázatbenyújtással kapcsolatos kérdését a konvektor2019@nfsi.hu email címen teheti fel.
A pályázatok benyújtása két ütemben történik:
I. A pályázati adatlap elektronikus kitöltése, nyilatkozattétel:
Az adatlap teljeskörű, online kitöltésével, a nyilatkozattételt követően a Pályázók már benyújtott
pályázattal rendelkeznek, melyről a rendszer e-mailben visszaigazolást küld a pályázat
azonosítószámával együtt.
FIGYELEM! A nyilatkozattételt követően a pályázatot véglegesíteni szükséges, mely az előírt
csatolandó mellékletek feltöltését követően lehetséges!
II. A pályázat kötelező mellékleteinek csatolása, véglegesítés:
A pályázati adatlap kitöltését és a nyilatkozattételt követő 5. napon éjfélig szükséges a Pályázati
Útmutatóban rögzített kötelező mellékletek beküldése, mely az online felületen keresztül
végezhető el. A dokumentumok csatolása akkor is lehetséges, ha a pályázat a keret kimerülése
miatt időközben felfüggesztésre került.
A pályázat a kötelező mellékletek beküldésével és a pályázat véglegesítésével válik
teljeskörűvé.
A rendelkezésre álló öt napon belül a kötelező mellékletek bármikor feltölthetőek. Az ötödik nap
elteltével – amennyiben a mellékletek csatolása megkezdődött, azonban befejezésre nem kerül –
a rendszer véglegesíti a pályázatot. A dokumentumfeltöltési folyamat megkezdése (legalább 1
db

érvényes

felcsatolt

dokumentum)

hiányában

a

pályázat

nem

támogatható,

automatikusan elutasításra kerül!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a benyújtásra került pályázatok a benyújtás (nyilatkozattétel)
sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra.
Kérjük, hogy a pályázati adatlapok kitöltését megelőzően – az adatlap hatékony, pontos kitöltése
érdekében – készítse elő a kitöltéshez szükséges alátámasztó dokumentumokat, továbbá a
kitöltéshez szükséges internet böngészőjét (Chrome, Mozilla, Internet Explorer, stb.) frissítse annak
legújabb verziójára!
FIGYELEM! Kérjük, hogy az elektronikus pályázati rendszert – a pályázat benyújtását
követően is – folyamatosan szíveskedjen figyelemmel kísérni.
Az alábbiakban megtalálja a pályázathoz kitöltendő adatlapok képernyőképét és az
adatlapok kitöltési segédletét.
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II. PÁLYÁZATI ADATLAP MINTA ÉS KITÖLTÉSI SEGÉDLET
1. Alapadatok - adatlap minta
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2. Alapadatok – kitöltési segédlet
Személyes adatok
Adatmező neve

Tennivaló az adatmezőben

Szükséges adat / információ
Amennyiben a pályázat nem a Pályázó személy ügyfélkapuján
keresztül kerül benyújtása, abban az esetben az „Igen” opciót
szükséges kiválasztani.

A pályázat más nevében kerül
benyújtásra:

Igen / Nem
megadása a választható opciók közül

FIGYELEM! Amennyiben nem a Pályázó személy
ügyfélkapuján keresztül történik a pályázat benyújtása, úgy a
pályázathoz csatolni szükséges a Pályázati Útmutató 1.
számú mellékletének megfelelő, kitöltött, aláírt
meghatalmazást.
Amennyiben a pályázat más nevében kerül benyújtásra,
abban az esetben meg kell adni a Pályázó személyére
vonatkozó információt.

A Pályázó:

Cselekvőképes / Kiskorú /Gondnokság alatt áll
megadása a választható opciók közül

Kiskorú (a nyilatkozattétel napján nem töltötte be a 18.
életévét) pályázó esetében – a kiskorú nevében történő
eljárásra való jogosultság igazolása érdekében – benyújtandó
a kiskorú születési anyakönyvi kivonata, vagy a gyámhatósági
határozat a gyám kirendeléséről.
Kiskorú és gondnokság alatt álló pályázó (ingatlantulajdonos)
esetében is minden dokumentumot a Pályázó nevére
szükséges kiállítani.

A Gondnokság alatt álló Pályázó
személye:

Korlátozottan cselekvőképes nagykorú
természetes személy /Cselekvőképtelen
természetes személy
megadása a választható opciók közül

Amennyiben a bíróság a Pályázót cselekvőképességet
korlátozó gondnokság alá helyezte, abban az esetben kérjük
a "Korlátozottan cselekvőképes nagykorú természetes személy"
kiválasztását.
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Személyes adatok
Adatmező neve

Tennivaló az adatmezőben

Szükséges adat / információ
Ha a Pályázó korlátozottan cselekvőképes természetes
személy, abban az esetben benyújtandó a 6. számú melléklet,
továbbá a kirendelt gondnok eljárásra való jogosultságának
igazolása.
Amennyiben a bíróság a Pályázót cselekvőképességet kizáró
gondnokság alá helyezte, abban az esetben kérjük a
"Cselekvőképtelen természetes személy" kiválasztását.
Ha a Pályázó cselekvőképtelen természetes személy, abban
az esetben benyújtandó a kirendelt gondnok eljárásra való
jogosultságának igazolása.

A Pályázó nevében eljáró személy
azonos a pályázatot benyújtó
személyével:
(Kiskorú / cselekvőképtelen / korlátozottan
cselekvőképes személy esetében kitöltendő
adatmező)

Igen / Nem
megadása a választható opciók közül

A Pályázó nevében eljáró személy neve:
(Kiskorú / cselekvőképtelen / korlátozottan
cselekvőképes személy esetében kitöltendő
adatmező, amennyiben a pályázatot
benyújtó személy nem azonos a Pályázóval.)

Meghatalmazott neve:

A Pályázó nevében törvényesen/hivatalosan eljáró
személy nevének megadása

Amennyiben a Pályázó nevében eljáró személy nem azonos
azzal a személlyel, aki a pályázatot benyújtja, abban az
esetben kérjük a „Nem” opció kiválasztását.

Kiskorú Pályázó esetén a gyám kirendeléséről szóló
határozatban, szülő esetében a kiskorú születési anyakönyvi
kivonatában szereplő törvényes/hivatalos képviselő neve.
Gondnokság alatt álló Pályázó esetén a gondnok neve.

Az Ügyfélkapu regisztrációs adatok alapján
automatikusan kitöltődő mező, ahol annak a
személynek a neve jelenik meg, akinek az
ügyfélkapuján keresztül kerül benyújtásra a pályázat
(az adat nem módosítható).

Amennyiben nem a Pályázó személy, vagy képviselője
ügyfélkapuján keresztül történik a pályázat benyújtása, azon
személy nevének a megadása szükséges, akinek az
ügyfélkapuján keresztül történik a benyújtás, illetve akinek a
nevére szól a Pályázati Útmutató 1. számú mellékletének
megfelelő, kitöltött meghatalmazás.
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Személyes adatok
Adatmező neve

Ügyfélkapus név:

Tennivaló az adatmezőben

Szükséges adat / információ

Az Ügyfélkapu regisztrációs adatok alapján
automatikusan kitöltődő mező, ahol annak a
személynek a neve jelenik meg, akinek az
ügyfélkapuján keresztül kerül benyújtásra a pályázat
(az adat nem módosítható).

-

A pályázó személy személyazonosításra alkalmas hatósági
igazolványán szereplő nevet szükséges megadni.
Pályázó neve:

Pályázó adóazonosító jele:

A Pályázó személy nevének megadása

A Pályázó személy adóazonosító jelének megadása

A Pályázó személy születési dátumának megadása
Pályázó születési dátuma:

(A születési dátum megadásához a mezőben felugró
naptár használata kötelező.)

FIGYELEM! Pályázóként kizárólag a tulajdoni lap alapján
tulajdoni joggal rendelkező személy, vagy önkormányzati
bérlakás bérlője jelölhető meg.
A Pályázó személy adóazonosító jelének igazolására alkalmas
okmányon (adóigazolvány, NAV igazolás) szereplő
adóazonosító jelet szükséges megadni.
FIGYELEM! A pályázathoz kötelezően csatolni kell a Pályázó
személy adóazonosító jelének igazolására alkalmas okmány
másolatát.
A születési dátumot a Pályázó személy hivatalos
okmányainak tartalmával megegyezően szükséges megadni.
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Adatmező neve

Tennivaló az adatmezőben
A pályázó nevére szóló bankszámlaszám 3 X 8
karakterének megadása

Pályázó bankszámlaszáma:

Pénzintézet neve:

Pályázó mobil telefonszáma:

Pályázó vezetékes telefonszáma:

Pályázó által rendszeresen használt email cím:

Pályázó által rendszeresen használt email cím ismételten:

(Amennyiben a bankszámlaszám utolsó nyolc számjegye
nulla, abban az esetben az utolsó nyolc számjegy
megadása nem kötelező)

A megadott bankszámlaszám alapján automatikusan
kitöltődő mező.

Pályázó személy mobil telefonszámának megadása
(maximum 9 karakter)
Pályázó személy vezetékes telefonszámának
megadása (maximum 8 karakter)

Pályázó személy e-mail címének megadása

Szükséges adat / információ
A Pályázó személy bankszámlaszámának megadása kötelező.
Támogatott pályázat esetén, a támogatás folyósítása erre a
bankszámlára történik, ezért az adatot figyelmesen
szükséges megadni.
FIGYELEM! A pályázathoz kötelezően csatolni szükséges a
Pályázó személy bankszámlaszámát igazoló
bankszámlakivonat, vagy banki igazolás, vagy
bankszámlaszerződés másolatát.
Amennyiben a Pályázó személy nem rendelkezik
bankszámlaszámmal, azonban rendelkezési jogosultsággal
bír más tulajdonában lévő bankszámla felett, kérjük azt a
bankszámlaszámot megadni. Ezen esetben a rendelkezési
jogosultságot igazolni szükséges.
Olyan telefonszám megadása szükséges, amelyen keresztül a
Pályázó, vagy képviselője, meghatalmazottja rendszeresen
elérhető.
A mobil, illetve a vezetékes telefonszámok közül legalább az
egyik adat megadása kötelező!
A pályázattal kapcsolatos értesítések az itt megadott e-mail
címre érkeznek, ezért olyan érvényes e-mail cím megadása
szükséges, amelyhez tartozó postafiók tartalmát a Pályázó,
vagy képviselője, meghatalmazottja rendszeresen olvas.
FIGYELEM! Kérjük, hogy az elektronikus pályázati
rendszert is folyamatosan szíveskedjen figyelemmel
kísérni.

Pályázó személy e-mail címének ismételt megadása
(A Másolás / Beillesztés, illetve Ctrl+C / Ctrl+V funkciók
nem használhatóak a mező kitöltése során)

A véletlen elgépelések kiszűrése érdekében szükséges
ismételten megadni a Pályázó, vagy képviselője,
meghatalmazottja email-címét.
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Adatmező neve

Tennivaló az adatmezőben

Szükséges adat / információ

Pályázó állandó lakcíme
Irányítószám:
Település:

A Pályázó személy állandó lakcíméhez tartozó
irányítószám megadása szükséges.
A megadott irányítószám alapján automatikusan
kitöltődő mező.

Közterület neve:

A Pályázó személy állandó lakcíméhez tartozó
közterület nevének megadása szükséges.

Közterület típusa:

A Pályázó személy állandó lakcíméhez tartozó
közterület típusának megadása szükséges.

Házszám, emelet, ajtó

A Pályázó személy állandó lakcíméhez tartozó
házszám, emelet, ajtó megadása szükséges.

Megye:
Régió:

Az adatokat a Pályázó lakcímet igazoló hatósági
igazolványán szereplő bejelentett állandó lakcíme
alapján szükséges megadni.

A megadott irányítószám alapján automatikusan
kitöltődő mező.
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Adatmező neve

Tennivaló az adatmezőben

Szükséges adat / információ

Megvalósítás helyszíne:
Amennyiben a konvektorok cseréjét önkormányzati
bérlakásban tervezi kivitelezni, kérjük az „Igen” opciót
kiválasztani.
A konvektorcsere helyszíne
önkormányzati bérlakás:

Igen / Nem
megadása a választható opciók közül

Önkormányzati bérlakás esetén benyújtandó az
Önkormányzat 7. számú melléklet szerinti hozzájárulása,
továbbá a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldala.
Amennyiben a konvektorcserét saját tulajdonában lévő
ingatlanon kívánja megvalósítani, kérjük a „Nem” opciót
kiválasztani.

A Pályázó érvényes bérleti szerződéssel
rendelkezik a beruházással érintett
önkormányzati bérlakás kapcsán:

A konvektorcsere helyszíne megegyezik
a Pályázó állandó lakcímével:

Igen / Nem
megadása a választható opciók közül

Igen / Nem
megadása a választható opciók közül

Helyrajzi szám:

A beruházás helyszínének megfelelő helyrajzi szám
megadása szükséges.

Irányítószám:

A beruházással érintett ingatlan irányítószámának
megadása szükséges.

Település:

A megadott irányítószám alapján automatikusan
kitöltődő mező.

Közterület neve:

A beruházással érintett ingatlan címéhez tartozó
közterület nevének megadása szükséges.

FIGYELEM! Önkormányzati bérlakás esetén a Pályázó
személye kizárólagosan annak érvényes bérleti szerződéssel
rendelkező bérlője lehet.
Amennyiben a beruházás helyszíne eltér a Pályázó állandó
lakcímétől kérjük, a „Nem” opció kiválasztását.
Nem megadása esetén további adatmezők nyílnak meg, ahol
pontosan meg szükséges adni a beruházás helyszínének
adatait (irányítószám, település, közterület, házszám).
A megvalósítás helyszínének adatait a tulajdoni lapon, illetve
hatósági igazoláson feltüntetett adatokkal összhangban
szükséges kitölteni.
FIGYELEM! Amennyiben a tulajdoni lapon szereplő cím eltér
a valós címtől, abban az esetben az ingatlan pontos
beazonosíthatósága érdekében benyújtandó a lakcímkártya
lakcímet tartalmazó oldala.
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Adatmező neve
Közterület típusa:
Házszám, emelet, ajtó
Megye:
Régió:

Tennivaló az adatmezőben

Szükséges adat / információ

A beruházással érintett ingatlan címéhez tartozó
közterület típusának megadása a legördülő menüből.

Amennyiben a lakóingatlan a Pályázó lakcímkártyája alapján
továbbra sem azonosítható be egyértelműen, a pontos cím
vonatkozásában jegyzői igazolás becsatolása szükséges.

A beruházással érintett ingatlan címéhez tartozó
házszám, emelet, ajtó megadása szükséges.
A megadott irányítószám alapján automatikusan
kitöltődő mező.

A beruházással érintett ingatlan pályázathoz is benyújtandó
tulajdoni lapján szereplő, a Pályázó személyéhez köthető
tulajdon rész arányát szükséges megadni
(pl.: a Pályázó: egyedüli tulajdonos 1/1; 50%-os tulajdonos 1/2;
20%-os tulajdonos 1/5; stb.).

Pályázó tulajdoni hányada:
(Kizárólag abban esetben töltendő ki,
amennyiben a konvektorcserét a Pályázó
saját tulajdonú ingatlanában tervezi
megvalósítani.)

A pályázó személy tulajdoni hányadának megadása

FIGYELEM! Amennyiben a Pályázó személye nem kizárólagos
tulajdonosa a pályázattal érintett ingatlannak, abban az
esetben a pályázathoz külön-külön benyújtandóak a
tulajdonostársak Pályázati Útmutató 2. számú mellékletének
megfelelő hozzájárulásai.
A pályázat szempontjából tulajdonosnak minősülnek azon
természetes személyek, akik a tulajdoni lap II. része alapján
tulajdoni hányaddal rendelkeznek.
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Adatmező neve

Tennivaló az adatmezőben

Amennyiben a beruházással érintett ingatlan haszonélvezeti /
használati joggal terhelt, az „Igen” opciót szükséges
kiválasztani.

A konvektorcserével érintett ingatlan
haszonélvezeti joggal terhelt:
(Kizárólag abban esetben töltendő ki,
amennyiben a konvektorcserét a Pályázó
saját tulajdonú ingatlanában tervezi
megvalósítani.)

A konvektorcserével érintett ingatlan
osztatlan közös tulajdon része:

A beruházással érintett ingatlan
konvektoros fűtési rendszerrel
rendelkezik:

Szükséges adat / információ

Igen / Nem
megadása a választható opciók közül

FIGYELEM! Amennyiben a beruházással érintett ingatlan
haszonélvezeti joggal terhelt, a pályázathoz külön-külön
benyújtandóak a haszonélvezeti / használati joggal
rendelkező személyek Pályázati Útmutató 2. számú
mellékletének megfelelő hozzájárulásai.
A pályázat szempontjából haszonélvezeti / használati joggal
rendelkező személyek a tulajdoni lap III. részében kerülnek
felsorolásra.

Igen / Nem
megadása a választható opciók közül

Igen / Nem
megadása a választható opciók közül

Amennyiben a konvektorcserével érintett ingatlan osztatlan
közös tulajdon része, abban az esetben benyújtandó a
lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldala.
FIGYELEM! A tulajdoni lapon feltüntetett összes tulajdonos 2.
számú melléklet szerinti hozzájárulásának megküldése
osztatlan közös tulajdon esetén is elengedhetetlenül
szükséges.
A jelenleg nem konvektoros fűtési rendszerrel
rendelkező ingatlan esetén a ZFR-KONVEKTOR/2017
pályázati programban támogatás nem igényelhető!

Vissza

A gomb megnyomásával a rendszer visszanavigál a kezdő oldalra. A már esetlegesen beírt, nem mentett adatok /
állományok elmentése nem történik meg. A rendszer párbeszédablakban kéri a mentés nélküli visszatérés
megerősítését.

Mentés

A rendszer elmenti a már bevitt adatokat. A „Mentés” gomb lenyomását követően akkor sem vesznek el az adatok, ha
a „Vissza” gomb lenyomásra kerül.

Tovább

A rendszer elmenti az aktuális oldalon rögzített adatokat és átnavigál a következő adatlapra, illetve leellenőrzi, hogy az
adatlap tartalmaz-e alapvető ellentmondásokat, hiányosságokat. Hiba esetén az érintett adatmezők megjelölésre
kerülnek.
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3. Beruházás adatai– adatlap minta
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4. Beruházás adatai – adatlap kitöltési segédlet
Tennivaló az adatmezőben

Adatmező neve

Szükséges adat / információ

Meglévő konvektor készülékekre vonatkozó adatok
A meglévő összes gázkonvektor
száma (db):

A meglévő gázkonvektorok
darabszámának megadása szükséges

Kérjük az érintett ingatlanban meglévő konvektorok számát adja meg,
beleértve a használatban lévő és a használaton kívüli készülékeket is!

Cserével érintett gázkonvektorok
száma (db):

A cserével érintett gázkonvektorok
darabszámának megadása szükséges

Kérjük a meglévő konvektorokból jelen pályázat keretében lecserélendő
konvektorok számát adja meg, majd nyomja meg a „Rögzítés” gombot!

Az alábbi táblázatot a cserével érintett gázkonvektorszámmal azonos mennyiségben szükséges kitölteni!

Sorszám

Konvektor
szélessége (cm):

Konvektor
magassága (cm):

A konvektor készülék
pontos szélességét
szükséges megadni
centiméterben!

A konvektor készülék
pontos magasságát
szükséges megadni
centiméterben!

Konvektor
körülbelüli beépítési
éve:

Konvektor teljesítménye (kW):
kisebb mint 3 kW / 3 és 5 kW között / nagyobb mint 5 kW
megadása a választható opciók közül
A konvektor teljesítményének besorolását szükséges megadni. A lecserélendő
konvektor teljesítménye jellemzően fel van tüntetve a készüléken, továbbá
kérheti a kivitelező segítségét is az adat meghatározásában.

A konvektor készülék
körülbelüli beépítési
évét szükséges megadni.

Tennivaló az adatmezőben

Szükséges adat / információ

Cserével érintett konvektorok összes
energiafelhasználása (kWh/év):

A cserével érintett konvektorok kapcsán megadott
információkból automatikusan számított mező

-

Cserével érintett konvektorok összes éves széndioxid kibocsátásának mértéke (kg/év):

A cserével érintett konvektorok kapcsán megadott
információkból automatikusan számított mező

-

Adatmező neve
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Adatmező neve

Tennivaló az adatmezőben

Szükséges adat / információ

Újonnan beszerzendő konvektor készülékekre vonatkozó adatok
Újonnan beszerzendő gázkonvektorok száma
(db):

Az újonnan beszerzendő gázkonvektorok
darabszámának megadása szükséges.

Kérjük a támogatás keretében, újonnan beszerzendő,
és beépítendő konvektorok számát adja meg, majd
nyomja meg a „Rögzítés” gombot!

Az alábbi táblázatot az újonnan beszerzendő gázkonvektorszámmal azonos mennyiségben szükséges kitölteni!

Sorszám

Konvektor teljesítménye
(kW):

kisebb mint 3 kW / 3 és 5 kW
között / nagyobb mint 5 kW
megadása a választható opciók
közül
A konvektor teljesítménye a
gyártó, illetve a kereskedő által
szolgáltatott dokumentációból
állapítható meg.
A szükséges adat "Névleges
hőterhelés" elnevezéssel található
meg a dokumentációban.

Konvektor készülék
egységára (Bruttó Ft):

Az új konvektor bruttó beszerzési
árát szükséges megadni bruttó
forint összegben.
A projekt keretében a
gázkonvektor készülékek
maximum bruttó 160.000,- Ft
egységáron számolhatóak el.
Amennyiben egy készülék ennél
magasabb áron kerül
beszerzésre, a bruttó 160.000,- Ft
egységár feletti összeg nem
elszámolható költségnek minősül.

Készülék típusa

Beszerzés módja:
Kivitelező / Saját beszerzés
megadása a választható opciók közül

A megvásárolni tervezett
konvektor készülék pontos
típusát szükséges megadni.
A típus megfelelő
megadásához kérheti a
kivitelező, vagy a készülék
értékesítő segítségét.

Amennyiben a konvektor készüléket saját
beszerzés keretében vásárolja meg (nem a
szerződött kivitelezőn keresztül kerül beszerzésre),
kérjük a "Saját beszerzés" kiválasztását.
Amennyiben a szerződött kivitelezőtől vásárolja
meg a konvektor készüléket, abban az esetben
kérjük a "Kivitelező" kiválasztását.
FIGYELEM! A konvektor készülékek
egységárának jelen rovatban történő
feltüntetése nem jelenti annak elszámolását.
Kérjük, hogy a készülék egységárát a
„Kivitelezési költségek” rovatban is feltüntetni
szíveskedjen.

17

NFSI Nemzeti Fejlesztési és
Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.

Tennivaló az adatmezőben

Szükséges adat / információ

Az újonnan beszerzendő gázkonvektorok összes
energiafelhasználása (kWh/év):

Az újonnan beszerzendő konvektorok kapcsán megadott
információkból automatikusan számított mező

-

Az újonnan beszerzendő gázkonvektorok összes
éves szén-dioxid kibocsátásának mértéke (kg/év):

Az újonnan beszerzendő konvektorok kapcsán megadott
információkból automatikusan számított mező

-

Adatmező neve

Tennivaló az adatmezőben

Szükséges adat / információ

Várható éves energia-megtakarítás (kWh/év):

A cserével érintett, valamint az újonnan beszerzendő
konvektorok kapcsán megadott információkból
automatikusan számított mező

FIGYELEM! Jelen pályázati kiírás keretében
kizárólag a kimutatható energiamegtakarítást és szén-dioxid kibocsátás
csökkenést eredményező konvektoros fűtési
rendszerek korszerűsítésére, felújítására
irányuló beruházások támogathatóak.

Várható éves szén-dioxid kibocsátás csökkenés
mértéke (kg/év):

A cserével érintett, valamint az újonnan beszerzendő
konvektorok kapcsán megadott információkból
automatikusan számított mező

-

Adatmező neve

Várható megtakarítás, kibocsátás csökkenés
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Kivitelezési költségek
Összes költség (Elszámolható és nem
elszámolható)

Elszámolni kívánt költség
Kizárólag a Költségvetés / Árajánlatban szereplő, elszámolni tervezett
kivitelezési költségeket (anyagköltségek és munkadíj) szükséges feltüntetni.

A 3. számú melléklet
(Költségvetés / árajánlat)
szerinti kivitelezési
költségek (Bruttó Ft):

Jelen rovatban a 3. számú melléklet szerinti
Költségvetés / Árajánlatban szereplő, a szerződött
kivitelező által kalkulált összes kivitelezési költséget
szükséges feltüntetni.
(tehát támogatás szempontjából elszámolható és el nem
számolható anyag és munkadíj költségek összege)
A költségeket bruttó forint összegben szükséges feltüntetni!

Saját beszerzés
anyagköltsége
(Bruttó Ft):

Jelen rovatban a saját beszerzés keretében
megvásárolni tervezett anyagok költségeit szükséges
feltüntetni
(tehát támogatás szempontjából elszámolható és el nem
számolható anyag költségek összege)
A költségeket bruttó forint összegben szükséges feltüntetni!

-

-

Nem itt szerepeltetendő:
Nem a kivitelezőtől beszerezni tervezett anyagok költségei,
a Költségvetés / Árajánlatban szerződésben szereplő szakértői
költségek.

Amennyiben a konvektor készülékek beszerzését részben, vagy
egészében a kivitelező biztosítja, abban az esetben a készülék
anyagköltsége jelen rovatban is feltüntetendő!
(tehát a kivitelezőn keresztül beszerzett konvektor készülékek
egységárai nem csak az „Újonnan beszerzendő konvektor készülékekre
vonatkozó adatok” fejezetben, hanem jelen rovatban is
szerepeltetendőek!)
A költségeket bruttó forint összegben szükséges feltüntetni!
Kizárólag a saját beszerzés keretében megvásárolni tervezett (tehát nem a
kivitelező által biztosított) elszámolni tervezett anyagok költségét
szükséges feltüntetni.
Amennyiben a konvektor készülékek beszerzése részben, vagy
egészében saját beszerzés keretében történik, abban az esetben a
készülék anyagköltsége jelen rovatban is feltüntetendő!
(tehát a saját beszerzésű konvektor készülékek egységárai nem csak
az „Újonnan beszerzendő konvektor készülékekre vonatkozó adatok”
fejezetben, hanem jelen rovatban is szerepeltetendőek!)
A költségeket bruttó forint összegben szükséges feltüntetni!
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Kivitelezési költség
összesen (Bruttó Ft):

Automatikusan számított összesen mező

Automatikusan számított összesen mező

Szakértői, tervezői, eljárási költségek

Szakértői költségek
összesen (Bruttó Ft)

Összes költség (Elszámolható és nem elszámolható)

Elszámolni kívánt költség

Jelen rovatban szükséges feltüntetni a Pályázati Útmutató 6.2.
pontjában felsorolt szakértői, tervezői, illetve eljárási
költségeket függetlenül attól, hogy az saját beszerzéshez
köthető, vagy a kivitelező biztosítja.

Jelen rovatban szükséges feltüntetni a Pályázati Útmutató 6.2.
pontjában felsorolt szakértői, tervezői, illetve eljárási költségeket
függetlenül attól, hogy az saját beszerzéshez köthető, vagy a kivitelező
biztosítja.

Itt az összes, tehát mind elszámolható, mind az elszámolni nem
tervezett szakértői költségek egyaránt szerepeltetendőek.

Itt kizárólag az elszámolni tervezett szakértői költségek
szerepeltetendőek.

A szakértői költségeket kizárólag az elszámolás benyújtásakor
szükséges számlákkal alátámasztani.

FONTOS! Szakértői költségként maximálisan a kivitelezési költség 15%-a
számolható el.

A költségeket bruttó forint összegben szükséges feltüntetni!

A költségeket bruttó forint összegben szükséges feltüntetni!
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A tervezett beruházás költség adatai
Tennivaló az adatmezőben

Szükséges adat / információ

Az összes (elszámolható és nem elszámolható) feltüntetett
kivitelezési és szakértői költség alapján automatikusan
számított mező

-

A feltüntetett, elszámolni kívánt kivitelezési és szakértői
költség alapján automatikusan számított mező

-

Maximálisan igényelhető támogatás
mértéke (Bruttó Ft):

Elszámolni kívánt / Elismerhető bekerülési költség alapján
automatikusan számított mező

A támogatás minimális mértéke az elszámolható
bruttó költségek 10 %-a, de minimum 50.000 Ft,
maximális mértéke az elszámolható bruttó
költségek 60 %-a, de maximum 750.000 Ft lehet.

Igényelt támogatás mértéke (Bruttó
Ft):

Igényelt támogatás mértékének megadása szükséges

Az igényelt támogatás mértéke nem lehet magasabb a
maximálisan igényelhető támogatás mértékénél!

Elszámolni kívánt összes költség, valamint az Igényelt
támogatás mértéke alapján automatikusan számított mező

-

Adatmező neve

Összes költség (Bruttó Ft):

Elismerhető bekerülési költség
összesen (Bruttó Ft):

Támogatásintenzitás (%):

Vissza

A gomb megnyomásával a rendszer visszanavigál a kezdő oldalra. A már esetlegesen beírt, nem mentett adatok /
állományok elmentése nem történik meg. A rendszer párbeszédablakban kéri a mentés nélküli visszatérés
megerősítését.

Mentés

A rendszer elmenti a már bevitt adatokat. A „Mentés” gomb lenyomását követően akkor sem vesznek el az adatok, ha a
„Vissza” gomb lenyomásra kerül.

Tovább

A rendszer elmenti az aktuális oldalon rögzített adatokat és átnavigál a következő adatlapra, illetve leellenőrzi, hogy az
adatlap tartalmaz-e alapvető ellentmondásokat, hiányosságokat. Hiba esetén az érintett adatmezők megjelölésre
kerülnek.
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5. Nyilatkozat
NYILATKOZAT
Alulírott a ZFR-KONVEKTOR/2017 kódszámú újranyitásra került pályázati konstrukció
vonatkozásában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon Pályázóként megjelölt természetes
személy:
•

•
•

•
•

•

nem rendelkezik lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára
behajtható köztartozással (kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett);
a pályázat előkészítésében, a kiírásában, értékelésében és elbírálásában nem vesz részt /az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-a alapján/;
a támogatási döntés időpontjában: nem a Kormány tagja, nem államtitkár, nem
közigazgatási államtitkár, nem helyettes államtitkár, nem megyei közgyűlés elnöke, nem
főpolgármester, nem polgármester, nem regionális fejlesztési ügynökség vezető
tisztségviselője, vagy nem ilyen tisztséget betöltő személlyel közös háztartásban élő
hozzátartozó;
adóazonosító jellel rendelkezik;
a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió
előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott támogatással
összefüggésben a Támogatói Okiratban vállalt valamennyi kötelezettségét teljesítette,
kivéve vis maior esetet;
ellene az Európai Bizottságnak támogatás visszafizetésére kötelező határozata nincs
érvényben.

Nyilatkozom továbbá arról, hogy:
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

a pályázat benyújtását megelőzően a beruházás megvalósítása nem kezdődött meg;
a beruházással érintett épületnek állékonysági problémája nincs;
a beruházással érintett épületben a Polgári Törvénykönyvben megnevezett gazdasági
társaság nem működik, gazdasági társaságnak nem székhelye, nem telephelye, illetve a
pályázattal érintett ingatlanban jövedelemtermelő, egyéni vállalkozás keretében végzett
tevékenység nem folyik;
a beruházással érintett épület a pályázat benyújtását megelőzően használatban volt (lakott
volt);
a Pályázó személye a beruházással érintett önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásnak
érvényes bérleti szerződéssel rendelkező bérlője, vagy a beruházással érintett épület a
Pályázó magánszemély tulajdonában álló lakóépület;
amennyiben a beruházással érintett – a Pályázó tulajdonában lévő – épület osztatlan közös
tulajdon része, abban az esetben a Pályázó személye használati jogosultsággal rendelkezik
az érintett ingatlan vonatkozásában;
a beruházással érintett ingatlan konvektoros fűtési rendszerrel rendelkezik;
nem igényel támogatást olyan munkára, amely államháztartás alrendszereiből vagy uniós
támogatási forrásból – a jelen pályázatban megjelölt munkákkal azonos tartalommal és a
jelen pályázat benyújtását megelőző 10 évben korszerűsítésre került;
az adatlapon megadott adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak,
hitelesek;
esetleges hitel vagy egyéb támogatás (pl.: önkormányzati támogatás) elmaradása esetén a
hiányzó pénzösszeget a pályázó saját forrásból biztosítja.
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Tudomásul veszem, hogy:
•

•

•

•

•
•

•

•

amennyiben a pályázó személye cselekvőképtelen természetes személy, abban az esetben
a pályázatot törvényes képviselője nyújthatja be (a pályázó személye ebben az esetben a
cselekvőképtelen természetes személy, de a szükséges nyilatkozatokat a nevében eljáró
törvényes képviselő teszi meg);
amennyiben a pályázó személye kiskorú természetes személy, abban az esetben a
pályázatot törvényes képviselője nyújthatja be (a pályázó személye ebben az esetben a
kiskorú természetes személy, de a szükséges nyilatkozatokat a nevében eljáró törvényes
képviselő teszi meg);
teljes cselekvőképességgel nem rendelkező nagykorú természetes személy esetében a
pályázat benyújtása során a 6. számú melléklet csatolásával gondnokának nyilatkoznia
szükséges arról, hogy a pályázattal kapcsolatos ügykörben cselekvőképessége nincs
korlátozva, vagy a pályázatot gondnoka nyújtja be az olyan személy nevében, akinek
cselekvőképessége a pályázattal kapcsolatos ügykörben, részlegesen vagy teljesen
korlátozott;
a pályázat benyújtását követően a pályázatban foglaltakat – helyszíni ellenőrzésen és
dokumentumok alapján -, illetőleg a pályázat kedvező elbírálása esetén a pályázatban
foglaltak megvalósításának szakszerűségét, valamint a vissza nem térítendő támogatás
rendeltetésszerű felhasználását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogutódjaként az
Innovációs és Technológiai Minisztérium, az általa erre feljogosított szervezetek, továbbá a
vonatkozó jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik;
a megvalósítást követő évtől kezdődően 3 éven keresztül az adatszolgáltatási kötelezettség
időtartama alatt évente egy alkalommal monitoring adatot szükséges szolgáltatni;
lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozás esetén, a köztartozás megfizetéséig a
támogatás a Támogatottat nem illeti meg, illetve visszatartásra kerül, és a meg nem fizetett
köztartozás összegét a Kincstár az állami adóhatóság számláján jóváírja. A Támogatottat a
támogatás köztartozással csökkentett összege illeti meg, a visszatartott költségvetési
támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül;
a Kedvezményezett a Támogatói Okirat kézhezvételét követően, a Támogatói Okiratban
rögzített adatainak változásáról a változás beálltától számított 15 napon belül köteles
bejelentést tenni Pályázatkezelőnek elektronikus úton;
Támogató jogosult a támogatás részleges vagy teljes visszavonására a monitoring
adatszolgáltatás elmulasztása, a vállalt energia-megtakarítás jelentős mértékű csökkenése,
vagy az elszámolásban igazolt műszaki tartalomban utólagosan feltárt valótlan
adatszolgáltatás, illetve nem megfelelőség esetén.

Hozzájárulok, hogy:
•

•

a pályázatban megadott adatokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogutódjaként az
Innovációs és Technológiai Minisztérium és az általa kijelölt szervezet nyilvántartsa és
kezelje;
a köztartozások - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 79. §-ban foglaltak szerinti - figyelemmel kísérése céljából a pályázati
adatlapon megadott és melléklettel alátámasztott adóazonosító jelem a Magyar
Államkincstár és a vissza nem térítendő támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt
köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének
megismeréséhez;

23

NFSI Nemzeti Fejlesztési és
Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
•

az ellenőrzés során a Kincstár az általa működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott
adataimat a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések
fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek
hiányában a fejezetet irányító szerv (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az
Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat
Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek részére továbbítsa.

A Pályázati Útmutatóban rögzített pályázati feltételeket elfogadom, a pályázati adatlapon
Pályázóként megjelölt természetes személyre nézve kötelezőnek ismerem el.

Nyilatkozom
FIGYELEM! Nem tehető nyilatkozat addig, amíg a pályázói adatlap nem került teljeskörűen
kitöltésre. A pályázat a nyilatkozat megtételével minősül benyújtottnak.
A nyilatkozattétel gomb megnyomását követően a rendszer visszaigazolást küld
„Automatikus értesítés a Pályázati Adatlap benyújtásáról” tárgyú e-mail formájában,
amely tartalmazza a pályázat azonosítószámát. Amennyiben ezen e-mail nem érkezik meg,
úgy kérjük, hogy a spam / levélszemét mappát, illetve a pályázati rendszerben az Értesítési
központ menüpontban kapott értesítéseket ellenőrizni szíveskedjen.
Amennyiben az „Automatikus értesítés a Pályázati Adatlap benyújtásáról” tárgyú e-mail
nem került megküldésre, abban az esetben a pályázat nem került benyújtásra!
Fontos! A Nyilatkozattételre 2019. május 20. 10:00-tól van lehetőség!
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6. Csatolmányok
Felhívjuk figyelmüket, hogy minden feltöltendő dokumentumhoz egy fájl csatolása lehetséges,
maximum 5 MB méretben. Abban az esetben, ha a csatolandó melléklet több oldalból /
dokumentumból áll, szíveskedjen a dokumentumokat összefűzni. A feltöltött állományok összesen
nem haladhatják meg a 30 MB-ot.
A csatolmányokra vonatkozó méretkorlát a dokumentumok gyorsabb, hatékonyabb feldolgozása
érdekében került előírásra. Az egyes mellékletek alacsonyabb felbontásban, fekete-fehérben
történő szkennelésével, tömörítéssel elérhető a szükséges méret betartása.
Kérjük, hogy a dokumentumcsatolás előtt ellenőrizzék a csatolandó dokumentumok teljes
körű olvashatóságát, továbbá, hogy az egyes alkalmazott nyomtatványok minden rovata (a
pályázattal összhangban) kitöltésre került. Kérjük továbbá, hogy a dokumentumok beolvasása
(szkennelése) minden esetben az érintett dokumentum eredeti példányáról történjen.
A dokumentumcsatolás folyamata:
1. A pályázathoz csatolandó dokumentum megnevezése mellett található „Tallóz” gomb
megnyomásával felugró ablak jelenik meg, ahol kikereshető a szükséges pdf, jpg, jpeg, vagy tif
formátumú fájl.
2. A kiválasztást követően a „Megnyitás” gombra kattintva ismét a pályázatbenyújtó felület jelenik
meg, ahol már látható a kiválasztott fájl neve is.
3. A „Feltöltés” gomb lenyomásával a kiválasztott fájl mentésre kerül a rendszerben. Az „Eltávolít”
gombbal törölhető a kiválasztott fájl. Az utóbbi opció alkalmazása esetén fájlfeltöltés nem történik.
A feltöltést követően szintén látszik egy „Eltávolít” gomb, ennek lenyomásakor a már feltöltött
dokumentum kerül törlésre a pályázati rendszerből.
Csatolandó dokumentumok:
Pályázóhoz kapcsolódó mellékletek

Meghatalmazás (1. számú
melléklet):

Pályázati Útmutató 1. számú melléklete szerinti
meghatalmazás benyújtása kizárólag abban az esetben
kötelező, amennyiben a Pályázó más személyt bíz meg
a pályázat benyújtásával, illetve a későbbi szükséges
pályázati portálon történő ügyintézéssel, tehát az
ügyfélkapus azonosítással belépett személy nem azonos a
Pályázóval.
Benyújtandó a pályázati adatlapon megadott
bankszámlaszám igazolására szolgáló, Pályázó nevére
szóló igazolás, mely lehet bankszámlakivonat, banki
igazolás, vagy bankszámlaszerződés.

Bankszámlaszám igazolása:

Amennyiben a Pályázó önállóan nem rendelkezik
bankszámlával, azonban rendelkezési joggal bír más
személy folyószámlája felett, abban az esetben ezen
jogosultságot alátámasztó dokumentum megküldése is
szükséges az igazolással egy fájlban szkennelve.
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Adóazonosító jelet alátámasztó
dokumentum:

A pályázati adatlapon megadott, a Pályázó nevére szóló
adóazonosító jelet alátámasztó dokumentum
(adóigazolvány, adóhatóság által kiállított érvényes
igazolás) csatolása szükséges.

Kiskorú nevében történő
eljárásra való jogosultság
igazolása:

Amennyiben a beruházással érintett ingatlan kiskorú
tulajdonában áll, abban az esetben – a kiskorú nevében
történő eljárásra való jogosultság igazolása érdekében –
benyújtandó a kiskorú születési anyakönyvi kivonata, vagy
a gyámhatósági határozat a gyám kirendeléséről.

6. számú melléklet, és kirendelt
gondnok eljárásra való
jogosultságának igazolása:

Amennyiben a beruházással érintett ingatlan
korlátozottan cselekvőképes természetes személy
tulajdonában áll, abban az esetben benyújtandó a 6.
számú melléklet, továbbá a kirendelt gondnok eljárásra
való jogosultságának igazolása.

Kirendelt gondnok eljárásra való
jogosultságának igazolása.

Amennyiben a beruházással érintett ingatlan
cselekvőképtelen természetes személy tulajdonában áll,
abban az esetben benyújtandó a kirendelt gondnok
eljárásra való jogosultságának igazolása.

Megvalósítás helyhez kapcsolódó mellékletek

Tulajdoni lap:

A pályázathoz csatolandó tulajdoni lap vonatkozásában
elfogadható hiteles, e-hiteles, illetve nem hiteles tulajdoni
lap is, azonban az, a pályázat benyújtása napján 60
napnál nem lehet régebbi, továbbá a dokumentumot
teljes terjedelmében szükséges mellékelni.
Társasházi lakás esetén a pályázattal érintett ingatlanra
(albetétre) vonatkozó társasházi tulajdoni különlap
nyújtandó be.

2. számú melléklet:
Tulajdonostársak,
haszonélvezeti vagy használati
joggal rendelkezők hozzájárulása

Az Önkormányzat 7. számú
melléklet szerinti hozzájárulása:

Amennyiben a pályázó személy nem kizárólagos
tulajdonosa a pályázattal érintett ingatlannak, vagy az
haszonélvezeti esetleg használati joggal terhelt, abban az
esetben a pályázathoz külön-külön benyújtandóak a
tulajdonostársak / haszonélvezet-, használati joggal
rendelkezők Pályázati Útmutató 2. számú mellékletének
megfelelő hozzájárulásai.
A 2. számú melléklet minden, a tulajdoni lapon
tulajdonostársként, haszonélvezeti- illetve használati
joggal rendelkező személyenként feltüntetett természetes
személy esetén külön-külön kitöltendő, egyben
csatolandó.
Amennyiben a konvektorcsere önkormányzati
bérlakásban kerül megvalósításra, abban az esetben
benyújtandó az Önkormányzat 7. számú melléklet szerinti
hozzájárulása.
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Amennyiben a konvektorcsere önkormányzati
bérlakásban, vagy osztatlan közös tulajdon részét
képező ingatlanban kerül megvalósításra, abban az
esetben benyújtandó a lakcímkártya lakcímet tartalmazó
oldala.
Lakcímkártya lakcímet
tartalmazó oldala:

Amennyiben a tulajdoni lapon szereplő cím eltér a valós
címtől, abban az esetben az ingatlan pontos
beazonosíthatósága érdekében benyújtandó a
lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldala.
Amennyiben a lakóingatlan a Pályázó lakcímkártyája
alapján továbbra sem azonosítható be egyértelműen, a
pontos cím vonatkozásában jegyzői igazolás becsatolása
szükséges.

Beruházáshoz kapcsolódó mellékletek
A kivitelezési munkálatokat és azok költségeit magába
foglaló, mindkét szerződő fél által aláírt, a 3. számú
melléklet szerinti Költségvetés / Árajánlat kötelezően
benyújtandó.
Költségvetés / Árajánlat (3.
számú melléklet):

Fontos, hogy Költségvetés / Árajánlat minden rovata
kitöltésre kerüljön, továbbá dátummal és aláírásokkal
ellátva kerüljön benyújtásra, továbbá mind a munkadíjat,
mind a kivitelező által végzendő szakértői tevékenység
ellenértékét, mind a kivitelező által biztosított anyagok
költségeit tartalmazza.
Saját kivitelezés nem támogatható!

Véglegesítés
FIGYELEM! A pályázat kizárólag a kötelező melléletek beküldésével, továbbá a „Véglegesítés”
gomb lenyomásával válik teljeskörűvé. A rendelkezésre álló öt napon belül a kötelező
mellékletek bármikor feltölthetőek.
Az ötödik nap elteltével – amennyiben a mellékletek csatolása megkezdődött, azonban befejezésre
nem kerül – a rendszer véglegesíti a pályázatot. A dokumentumfeltöltési folyamat megkezdése
(legalább 1 db érvényes felcsatolt dokumentum) hiányában a pályázat nem támogatható,
automatikusan elutasításra kerül!
A mellékletek sikeres beküldése esetén „Értesítés pályázat befogadásáról” tárgyú email
kerül megküldésre az adatlapon megadásra került email címre.
Amennyiben ezen e-mail nem érkezik meg, úgy kérjük, hogy a spam / levélszemét mappát, illetve a
pályázati rendszerben az Értesítési központ menüpontban kapott értesítéseket ellenőrizni
szíveskedjen.
Amennyiben az „Értesítés pályázat befogadásáról” tárgyú email nem került megküldésre,
abban az esetben a pályázat nem került benyújtásra
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7. Egyéb funkciók:
Kitöltés megszakítása
A gomb megnyomásával a rendszer visszanavigál a kezdő oldalra. A már esetlegesen beírt, nem
mentett adatok / állományok elmentése nem történik meg. A rendszer párbeszédablakban kéri
a mentés nélküli visszatérés megerősítését.

Pályázat visszavonása
A gomb lenyomásával lehetőség van a már megkezdett, illetve véglegesített pályázat
visszavonására.
A visszavonás gomb megnyomását követően a rendszer kéri a visszavonás tényének
megerősítését, mely az „Igen” gomb alkalmazásával végezhető el, mely lenyomásával biztonsági
okokból ismételt megerősítés szükséges. Ha valóban vissza szükséges vonni a pályázatot, abban
az esetben az „Igen, visszavonom” gombot szükséges használni.
A „Vissza”, illetve a „Mégsem” gombok segítségével folytatható a kitöltés.
A visszavonás véglegesítését követően automatikus üzenetet küld a rendszer a visszavonás
tényének tudomásulvételéről, mely az adatlapon megadott e-mail címen, illetve az Értesítési
központ menüpontban tekinthető meg.
Fontos! Amennyiben a pályázat - annak bármely szakaszában - visszavonásra kerül, abban
az esetben a visszavont pályázat visszaállítására nincs mód.
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