
A Topolya község területén lévő családi házak és lakások saját szükségletű villamos 
energia előállítására szolgáló napelemek beépítésével, valamint a hőtechnikai rendszer 
kaloriméter, keringető szivattyúk, termosztatikus szelepek és hőelosztók beépítése általi 
javításával történő energetikai felújításának a lakóépületek, családi házak és lakások 
energetikai felújítási programjának társfinanszírozására szóló, JP 1/22 nyilvános felhívás 
alapján történő 2022. évi társfinanszírozásáról szóló szabályzat 20. szakasza (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 14/22. szám), s a gazdasági alanyoknak a Topolya község területén lévő 
családi házak és lakások saját szükségletű villamos energia előállítására szolgáló napelemek 
beépítésével, valamint a hőtechnikai rendszer kaloriméter, keringető szivattyúk, 
termosztatikus szelepek és hőelosztók beépítése általi javításával történő energetikai 
felújítását célzó, 2022. évi intézkedések végrehajtásában történő részvételére szóló, 31-
41/2022-V számú, 2022. november 10-én kiírt nyilvános pályázat VI. pontjában szereplő, a 
gazdasági alanyok kiválasztására vonatkozó kritériumok alapján, a Topolya község területén 
lévő lakóépületek, családi házak és lakások saját szükségletű villamos energia előállítására 
szolgáló napelemek beépítésével, valamint a hőtechnikai rendszer kaloriméter, keringető 
szivattyúk, termosztatikus szelepek és hőelosztók beépítése általi javításával történő 
energetikai felújítását célzó intézkedések megvalósításában illetékes Bizottság 2022. 
december 16-án megállapítja a  

 

KÖZVETLEN FELHASZNÁLÓK – GAZDASÁGI ALANYOK 
ELŐZETES LISTÁJÁT 

 

 Az előzetes lista intézkedésenként kerül megállapításra, a gazdasági alanyoknak adott 
pontszámok alapján: 

1. napelemek, inverterek és a hozzájuk tartozó berendezések beszerzése és 
beépítése családi házak számára 
 
Rang-
sor 

A gazdasági alany elnevezése Cím Pontszám 

1. CONTROL POWER LINE KFT. 
BELGRÁD 

11080 Belgrád-Zimony, Kumanovska 2. 100,00 

2. AZIMUT ELECTRIC KFT. 
BELGRÁD 

11000 Belgrád, Aleksa Nenadović 19., 
első emelet 

90,11 

3. MT-KOMEX KFT. BELGRÁD 11090 Belgrád, Oslobođenja 22b. 89,32 
4. SMARTCOM KFT. TOPOLYA 24300 Topolya, Május 1-je 2. 89,32 
5. TELEFON INŽENJERING KFT. 

BELGRÁD 
11283 Belgrád-Zimony, Ugrinovački út 
22., 52. rész 

86,13 

6. TOP THERM KFT. ÓBECSE 21220 Óbecse, Iparos 3. 80,55 
7. EKO TERM KFT. ZENTA 24400 Zenta, Árpád 52. 48,33 
 
 
 
 



2. az épület hőtechnikai rendszerének javítása a rendszer vagy a rendszer 
egy részének hatékonyabb rendszerre való cserélése által, az alábbi 
intézkedésekkel: 

a) elektronikusan szabályozott keringető szivattyúk beépítése családi házak számára  
b) a fűtési rendszernek a létesítmény leadott hőmennyiségét szabályozó és mérő 
berendezésekkel (kaloriméter, hőelosztók, kiegyenlítő szelepek) való felszerelése lakások 
számára.  

Rang-
sor 

A gazdasági alany elnevezése Cím Pontszám 

1. EKO TERM KFT. ZENTA 24400 Zenta, Árpád 52. 65 
 
 Az alábbi gazdasági alanyok jelentkezéseit a Bizottság elvetette, mert nincsenek 
összhangban a nyilvános pályázattal:  
 
Rang-
sor 

A gazdasági alany elnevezése Cím 

1. ANDREJA KFT. TEMERIN 21235 Temerin, Újvidéki 565 
2. TERMO-GAS-SŐREGI OTTÓ  ZENTA 24400 Zenta, Fő tér 6. 
3. GREEN ENERGY SAVE GROUP KFT. 

ÚJVIDÉK 
21000 Újvidék, Cirill és Metód 102 

 
 

A közvetlen felhasználók előzetes listáját a Bizottság Topolya Községi Közigazgatási 
Hivatalának hirdetőtábláján és Topolya község hivatalos honlapján teszi közzé.   
 A nyilvános pályázat résztvevői jogosultak betekinteni a benyújtott jelentkezésekbe és 
a mellékelt dokumentációba a közvetlen felhasználók előzetes listájának megállapítását 
követően, a lista közzétételétől számított három napon belül.  
 A közvetlen felhasználók előzetes listájára a pályázat résztvevői jogosultak kifogással 
élni a Bizottságnál, a lista közzétételétől számított nyolc napon belül.  
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