
 

 

Tájékoztató 
 

háztartási méretű kiserőmű rendszerek kiépítésnek támogatásához (HMKE) 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletet alkotott   

a háztartási méretű kiserőmű rendszerek kiépítésnek támogatásáról  

7/2021 (IV.20.) szám alatt 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háztartási méretű kiserőmű 

rendszerek kiépítésnek támogatására 2021. évben az Önkormányzat költségvetéséből  

50 millió forintot különített el. 

A pályázati kérelmek 2021. szeptember 30. napig nyújthatók be, azokat 

 a Képviselő - testület folyamatosan bírálja el. 

 A beruházást 2022. augusztus 31-ig kell megvalósítani. 

 

A HMKE támogatás megállapításának feltétele, hogy a pályázati kérelmező állandó Berentei 

lakcímmel és a településen ingatlan tulajdonnal, résztulajdonnal, haszonélvezeti joggal 

rendelkezzen. 

A pályázat benyújtásához kérem az alábbi pontok áttanulmányozását és azok teljesítését 

mivel ügyintézőnk a hiányos és nem megfelelően kitöltött pályázati kérelmeket nem tudja 

befogadni. 

 

A pályázat benyújtójának a következő lépéseket kell megtennie: 

1. Pályázó részéről kivitelező felkeresése, árajánlat megkérése, szerződéskötés. 

2. Áramszolgáltatói igénybejelentés 

 - Az igénybejelentő nyomtatvány és egyéb szükséges dokumentumok (Tulajdoni lap, 

Tulajdonosi nyilatkozat, Térképmásolat, Hozzájáruló nyilatkozat) benyújtása az 

áramszolgáltatónak 

 - Az áramszolgáltató megvizsgálja a csatlakozás feltételeit, és írásos tájékoztatást ad a 

közcélú hálózatra tápláló napelemes rendszerrel támasztott követelményeiről. 

Amennyiben az adott teljesítményű napelemes rendszer csatlakozásához hálózatbővítés 

szükséges, azt a napelemes rendszer kivitelezéséig meg kell valósítani.  

 - A HMKE közcélú hálózathoz történő csatlakozás kialakításáról Csatlakozási 

tervdokumentációt kell készíteni, melynek többet között tartalmaznia kell egy kapcsolási 

vázlatrajzot és egy helyszínrajzot is.  

 

3. Műszaki Gazdasági Tájékoztató megküldése a szolgáltató részéről. /Amennyiben a 

tájékoztató megfelel, abban az esetben aláírás után 1 példány másolat leadásra kerül, az 

Önkormányzat felé az eredeti példányt pedig vissza kell küldeni a szolgáltató részére./ 

 

 



 
4. Pályázati kérelem kitöltése, mellékletek csatolása 

A pályázati kérelemhez csatolni kell: 

(a) a pályázó által megvalósítandó fejlesztést alátámasztó árajánlatot   

(b) a fejleszteni kívánt ingatlan tulajdon-vagy haszonélvezeti jogát igazoló dokumentumot 

(c ) annak igazolását, hogy a közüzemi szolgáltatók és az önkormányzat felé nem áll fenn 

lejárt határidejű tartózás 

(d) a területileg illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása közteher mentességről 

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

továbbiakban: MGT) 

(f) valamennyi tulajdonos társ illetőleg haszonélvező hozzájáruló nyilatkozatát.  

5. Pályázati kérelem leadása a Berentei Közös Önkormányzati Hivatalban (3704 Berente, 

Esze Tamás utca 18) történik személyesen, előre egyeztetett időpontban.  A pályázati 

kérelmeket Toma Tibor beruházási és műszaki ügyintézőnél adhatók le, időpont egyeztetés a  

06/70-977-8397 számon történik.  

6. A pályázati kérelem leadását követően azt a hivatal felülvizsgálja, szükség esetén 

hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet, illetőleg helyszíni szemlét tart. 

7. A Képviselő – testület támogató döntését követő 30 napon belül a támogatott köteles 

benyújtani egy példány aláírt kivitelezési szerződést, illetőleg köteles a támogatás 

felhasználásáról az Önkormányzattal megállapodást kötni. 

8. Amennyiben a kivitelező részéről a teljesítés igazolás és a készre jelentés háztartási 

kiserőmű üzembe helyezéséhez megnevezésű dokumentum leadása megtörtént, azt követően 

az ellenőrzés tapasztalatai alapján megállapítást nyer, hogy a beruházás a jóváhagyott projekt 

tervvel megegyezően megvalósult, a megítélt támogatás 30 napon belül kifizethető. 

9. A Csatlakozási tervdokumentáció jóváhagyását követően, az áramszolgáltató megküldi 

a Hálózati Csatlakozási Szerződést, illetve a Hálózathasználati igénybejelentőt.  

10. AD-VESZ mérőóra felhelyezése az áramszolgáltató részéről 

 - A kivitelezői készre jelentő nyilatkozat és Érintésvédelmi jegyzőkönyv elkészítése.   

 - A dokumentumok beérkezése után az áramszolgáltató emberei telefonon veszik fel az   

Ügyféllel a kapcsolatot a mérőóra csere időpontjával kapcsolatban. 

 

Berente, 2021. április 22. 

 

         dr. Szabó Zoltán  
                jegyző  sk. 
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https://www.solarkonstrukt.hu/2019/08/16/aramszolgaltatoi-ugyintezes-lepesrol-lepesre/hmke_eon/
https://www.solarkonstrukt.hu/hmke_elmu/
https://www.solarkonstrukt.hu/hmke_nkm/

