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Pályázati Adatlap GINOP-4.1.3-19 pályázathoz 

Vállalkozások részére  „CSAK NAPELEM” 

 

Alapadatok: 

Vállalkozás neve:  

Székhely címe:  

Adószáma:  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó e-mail címe, telefonszáma: 
 

 

Fő tevékenységi körei (TEÁOR, ténylegesen végzett, 
több is felsorolható, ha több tevékenységet végez a 
cég): 

 

Vállalkozás alapítási éve:  

Tulajdonosok: (tulajdoni hányaddal): 
 

 

Van e off-shore cég a vállalkozás tulajdonosai között: IGEN / NEM 
 

Gazdasági Adatok 
Éves nettó árbevétele (Az utolsó lezárt, teljes üzleti évben):  

Saját tőkéje pozitív? IGEN / NEM 

Saját tőkéje nem csökkent a jogszabályban meghatározott 
minimum érték alá? (Kft: 3 millió, Zrt: 5 millió) 

IGEN / NEM 

Statisztikai létszám fő: (Az utolsó lezárt, teljes üzleti évben)  

 

Tervezett beruházás helyszíne 

Megvalósítás helyszínének címe, helyrajzi száma: 

 

 

Megvalósítás helyszíne bejegyzett 
székhelye/telephelye/fióktelepe a vállalkozásnak: 

IGEN / NEM 

Megvalósítás helyszíne – épület – építésének éve:  

Megvalósítás helyszíne épület rendelkezik állékonysági 
problémákkal: 

IGEN / NEM 

Megvalósítás helyszíne – épület – a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző 1 évben rendelkezett e kimutatható 
villamos energiafogyasztással, mely számlákkal igazolható 

IGEN / NEM 
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Pályázat specifikus kérdések 

Vállalkozás rendelkezik e 3 teljes (365 napot jelentő) lezárt 
(beszámolóval alátámasztott) üzleti évvel?  (nem válasz esetén nem 
pályázhat) 

IGEN / NEM 

A napelemes fejlesztés helyszínén (székhely/telephely/fióktelep) 
rendelkezik e 1 fő statisztikai létszámmal az elmúlt 3 lezárt üzleti évből?  
(nem válasz esetén nem pályázhat) 

IGEN / NEM 

Vállalkozás gazdálkodási formakódja az alábbi: 

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság  
b) 114 Részvénytársaság  
c) 116 Közkereseti társaság  
d) 117 Betéti társaság  
e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (ha nincs a listán, nem pályázhat) 

IGEN / NEM 

Vállalkozás jogi forma szerint kettős könyvvitelt vezető gazdasági 
társaság? (nem válasz esetén nem pályázhat) 

IGEN / NEM 

Személyi jellegű ráfordítások költsége az utolsó lezárt üzleti évben: (a 
napelemes beruházás összköltsége nem lehet magasabb!) 

 

A beruházási helyszínen (vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe) 
már működik napelemes rendszer? (IGEN válasz esetén nem pályázhat) 

IGEN / NEM 

Vállalkozásnak van benyújtott vagy támogatásban részesített egyéb 
pályázata, melynek a megvalósítási helyszíne egyezik jelen pályázatéval 
és tartalmaz napelemes fejlesztést? (IGEN válasz esetén nem pályázhat) 

IGEN / NEM 

 

Kötelezően Csatolandó - Beszerzendő dokumentumok 

Aláírás minta vagy aláírási címpéldány  

Előző évi (2018) beszámoló elfogadását igazoló 
dokumentum (taggyűlési jegyzőkönyv stb.) tagok által 
és cégszerűen aláírva 

 

Előző évi (2018) társasági adóbevallás statisztikai 
létszámot tartalmazó oldala (1829-A-02-02 számú 

oldal) cégszerűen aláírva 

 

Napelemes rendszer árajánlata  

Megvalósítási helyszín tulajdoni lapja  

Villamos energiafogyasztást igazoló szolgáltatói 
számlák vagy kimutatások előző 12 hónapból 

 

 

 

 



                                RezsiMentor -     A Magyar Vállalkozások Védelmében 

 
WWW.REZSIMENTOR.HU  INFO@REZSIMENTOR.HU 

 

Megrendelőlap 

GINOP-4.1.3-19 pályázathoz 

Vállalkozások részére  „CSAK NAPELEM” 

 
A fenti adatok és a vonatkozó pályázati kiírás tartalma alapján az előkészítői 

tevékenységet a pályázatírásra és annak előkészítésére megrendelem, 

melynek díját 3 részletben vállalok megfizetni az alábbiak szerint: 

1. Díj esedékes szerződéskötéskor:      50 000 Ft + áfa 

2. Díj esedékes a támogatás elnyerésekor   150 000 Ft + áfa  

3. Díj esedékes elszámoláskor,  
a támogatás folyósítása után                                          150 000 Ft + áfa  
 

Energetikusi költség nincs. Éves elszámoló villanyszámla szükséges.  

Vállalkozás neve: …………………………………………………………….………….. Adószám: …………………………………………………………………… 

Székhely: 

  

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

 

Vállalkozás képviselője: …………………………………..………………….………….……..  Beosztása:  …………………….…………………………………….…… 

Telefonszáma: + 36  -   _ _   -   _ _ _ _ _ _ _      E-mail:  ..................................................................@.................................... 

Adatkezelési Nyilatkozat: Alulírott Megbízó tájékoztatást kaptam a Rezsimentor Hungary Zrt és szerződött partnerei szolgáltatásairól. Aláírásommal hozzájárulok 

ahhoz, hogy a hatályos jogszabályok betartásával az  igényfelmérő lapon feltüntetett adatokat a Rezsimentor Hungary Zrt, valamint szerződött partnerei további 

konzultációk vagy pénzügyi ajánlat elkészítése céljából felhasználja, és a cégcsoporton belül illetékes szakembernek továbbadja. Tudomásul veszem, hogy fenti 

hozzájárulásom bármikor visszavonható.   

Adatvédelem: Adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Rezsimentor Hungary Zrt és szerződött partnerei elektronikus vagy telefonos megkereséssel 

tájékoztassák akcióikról és újdonságaikról. A Rezsimentor Hungary Zrt és szerződött partnerei által megküldött hírlevél nem minősül reklám tartalmú 

küldeménynek, és az arról történő leiratkozásra bármikor lehetőség van. 

 

Rezsimentor tanácsadó neve:……………………………………………………….….… MT száma:……………… 

 Dátum: …………………………………,…………./……./…… Megjegyzés:……………………………………………… 

RM tanácsadó aláírása: .............................................................................................................   

 

Ügyfél aláírása: .......................................................................................................................... 


