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A képviselő-testtileti iilés időpontj a: 2011. december 1. . sz. napirend

Táľgy: TáĺsashźzakpáIyázataínak Fővárosi onkoľmányzat á|tal t<jrténő bíráIata;javaslat
7/2008.(II.27.) számí a tĺĺrsasházak osńatlan közös tulajdonában lévő épületrészek
ľészleges-, teljes felújításźůloz és gáz alap és felszá||ő vezeték felújításához nyujtarĺđő
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A napiľendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a rendelet és ahatźrozat elfogadásĺához minősített
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Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezi tr
Humánszolgáltatási Blzottságvé|eményezi tr
Hatáĺ ozatí j av as|at a bízottság szćtmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés
meŃźttwa|źsát.

Tisztelt Képviselő.testiilet!

A Képviselő-tęstiilet a 22012011.(V.05.) sz. határozatában d<lntött arról, hogy tźmogatja a
társasházak a Fővárosi Vaľosrehabilitációs Keretre tĺjľténő ptt|yázatainak benyújtását és ehhez
sziikséges pénzugyí tímogatást biztosította. A fővaľosi páIyázatra 2|.300 e Ft vissza nem
térítendő támogatás és 8.700 e Ft visszatéľítendő támogatás állt ľendelkezésre. A je|zett
hatźrozat 2. ponť1ában meghatźrozta a Tźrsashźni Pá|yázatokat Elbíráló Munkacsoport
előminősítési bíľálati szempontjait, így többek között ań., hogy a vissza nem térítendő
támogatás megítélt <isszege maximum 300.000,- Ft lehet. A hatźrozat taľtalmáľól a
társasházak a Jőzsefvźrosi újságból, a honlapról a köz<js képviselők pedig e-mailben
éľtestiltek.

A Fővarosi Közgý|és meglehetősen későn, 20II' június 22-én dĺjntĺitt a pá|yźzat kiírásáról,
130.000 e Ft keretösszeggel. A fővárosí birźiati határidőt 20I|. október 30. napjź.ŕ,an
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hatźrozta meg. VáltoztatoIt apáIyénat benyújtásának a módjan, mely a korábbi években úgy
tortént, hogy a pa|yźzatokat a megadott határidőre a keľiileti cinkormĺínyzathoz kellett
benffitania a társasházak'nak 2 péIdáĺyban. A kęrületi önkormányzat az előminősítést -
kerületi bírźiatot követően továbbította a páIyazatokat 1 példányban a Fővárosi
onkormányzat í||etékes szervezeti egységéhez a szirÍén megadott határidőig. A 2011. évi
pá|yazatnáI a tfusasházaknak a pá|yźnatot kĺjzvetlęn a Fővaľosi Főpolgáľnresteľi Hivatal
Központi Ügyfélszolgá|atára kellett benyújtaniuk 1 példányban 2011. augusztus 15-ig. A
kenileti előminősítésre is ezt ahatáridőt adták meg.

Az előminősítés megadott határidőben töľténő lebonyolítása érdekében a Városgazdá|kođźsi
és Pénzügyi Bizottság a Képviselő-teshilet és Szervei Szewezeti és Műk<jdésí SzabáIyzatfuőI
szőIő I9l2009.(V.06.) sz. ĺjnkormányzati rendelet 45 $. (4) bekezdés 4. pont g) alpontjában
fogtalt fe|hatalmazás alapján a Képviselő-testtilet két tilése között ĺinkormĺĺnyzati érđękbőI a

999l20II.(vI.22.) sz. hatáĺozatában úgy döntĺitt, hogy a benyújtási határidőt keľület felé
20II. július 22. péntek 12 fuai időpontban határozta meg. A VPB d<jntéséről a közös
képviselők e-mailben azonnal éľtesültek.

A ptiyázaĺľa 80 db tátsasház nyrijtotta be pá|yźzatát. A Tźtrsashází Pá|yázatokat Elbíľáló
Munkacsoport 2011. augusztus 3-i ülésén bírá|taeIapáIyazatokat, határozatai szerint 76 db

társasház pá|yźzatatjavasolta támogatásľa. A 4 db támogatásra nem javasolt páIyźnatből 3 db
pá|yázat elutasításának az inđoka a tulajđonosok kozgyűlési részvétele és egyetértése a
pźlĺyázat benýjtására nem érte el az e|őirt SloÁ-ot, Ldb pá|yazó pedig a kiíľásban nem
szereplő munkanemľe nyújtotta be páIyźnatát. A 7 6 ďb pá|yazatra összesen 20.06f e Ft vissza
nem térítendő támogatás és 8.700 e Ft visszatérítendő támogatás keľült megszavazásra. A
Munkacsopoľt dĺjntését egyetértésemmel a20II. augusztus 15-i határidő előtt továbbítottuk a

Főpolgármesteri Hivatal Váľosépítési Főosztály Település Eľtékvédelmi osztáIy részére.

A Fővárosi KozgyúIés 2011. október 21-i ülésén ttĺgyaIta a budapestí társasházak áIta|

benýjtott és a keľületek által előminősített páIyázatokat. Előterjesztéstik szeľint Budapest 14

kerületébőt 500 db páIyázat étkezett, melyből |27 đb érvénýelen vo|t. Az érvényes
pá|yázatok a|apjtn a vissza nem térítendő támogatás igény összege meghaladta ľendelkezésre
álló fedezetet, ezért az előterjesaő aÍÍa tett javaslatot, hogy a homlokzat felújítás
mu'nkanemnél fonáshiány miatt a támogatási ĺisszeg 44 Yo-ka| csĺjkkentetten kerüljön
meghatározźsra, a gźzvezeték és elektromos hźiőzat felújítása esetében pedig fonáshiríny
miatt egyáItalán ne kapjanak támogatást atfusasházak.

A Fővaľosi Közgytĺlés elfogadta az e|otefiesztésben leíľt szempontokat. Ez a đontésük 24

keľiileti tźnsashźzat éľint. Foľľáshiány miatt fővĺíros általnem tĺímogatott vissza nem térítendő
támogatás cisszege összesen 5.730.000'- Ft.

Tekintettel arľa, hogy az &intetttársashźzakpá|yázatai taľtalmilag és foľmailag megfeleltek,
de a főváros támogatása hiĺĺnyában esetleg fontos beruhiízások maľadnak el, javasolniĺm' hogy
az I sz. męllékletben szereplő társashźnak tészéte ajánljuk fe| azt a lehetőséget, hogy a
fővárosi fonáshiĺány miatt vissza nem térítendő támogatásban nem részesülő tźrsasházak a
vissza nem térítendő támogatásnak megfelelő ĺlsszegű visszatérítendő támogatást

kaphassaĺlak.

A kamatmentes kölcsĺin fedezeteként javaslom a 2011. évi helyi pályázat kamatmentes

kölcsĺinérę biztosított kiadási e|őíráĺyzatból a felhasznźtlást. (Jelenleg 13.500 e Ft áll
rendelkezésre életveszélyes hatáľozattal rendelkező, vagy gźuszo|gá|tatásból kizźffi
tĺíľsasházak tészére. Forráshiányos társasházak igénye esetén a maĺadvány 7.770. e Ft lenne,

mely a 2012. évi költségvetés elfogadźstlig remélhetőleg elégséges az esetlegesen felmeľülő
igények kielégítésére.)



A javaslat elfogadásához szfüséges a tĺímogatások nyújtásáról szó|ő 7l2008.(II.27.) sz.
ĺinkormányzati renđe|etet módosítani. A jelenleg hatályos rendeletet áttekintve szfüséges
egyéb módosításokat is elvégezni. A fovárosi kiírás szerint a fővaľosi bírźiat az ę|mu|t 2
évben október 30. ĺapjáva| történt. A megállapodások fővárosi és keľületi aIáírása
legkorábban december hónapban, de ttibb esetben januáľ hónapban töľténtek meg. A
gtnvezeték felújításaľa adott 90 napos kivitelezési hatĺíridő a fiĺtési szezont éľintette, így
nehézségeket okozott a határidó betartása. Javaslat, hogy ebben az esetben a kivitelezési
hatĺĺľidő 180 nap legyen. A kivitelezési határidőt ugyanakkoľ a mielőbbi rea|izźiás érdekében
a kerĹilet hatźnozza meg

Bírálati szempontként a Képviselő-testtilet 20l0.-20|l. években külön hatźltozatbarl dĺjntött a
pá|yénat benyújtásához szfüséges kĺizgyrĺlési tulajdonosi részvételľől és egyetértésről.
Szakmai javaslat, hogy továbbiakban ne egyedi döntés legyen, hanem pá|yázati feltételként
keniljön be a rendeletbe. }l4int az előterjesztésben jeleĺem a főváros ebben az évben
vá|toztatott a benyújtás módjan, baľ nem tudjuk, hogy ez a benyújtás végleges vá|toztatása. A
rendeletmódosításban a külső palyázat esetén a példanyszám és mód nem kertil
meghatározásra a kiírő szabćĺ|yait kell Íigyelembe venni.

Kérem az eIóterjesztés mellékletét képező ľendelet elfogađását, és ezt követően a hattrozati
javaslat elfogadását.

HłľÁnoz.łTI JAvAsLAT

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy:

|. a 2011. évi Fővárosi VarosľehabilitációS Keret pźiyázaton a füvĺĺrosi birálat alapján
érvényes, de fővárosi fonáshiány miatt vissza nem térítendő támogatásban nem részesített, az
előtefiesztés 1 számú mellékletében rogzitett társashźnak részére a vissza nem téľítendő
támogatási összegének megfelelő támogatást kamatmentes kölcsĺjnként biztosítja <isszesen
5.730.000,- Ft erejéig.

2. az 1. pont szerinti kölcsĺjn biaosításaľlak feltétele a 7l2008.(II.27.) önkormanyzati
rendeletben meghatározottak és az, hogy az érittett társasházak igényfüet legkésőbb 2012.
januaľ 31-ig nffitsák be a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységéhez.

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozat I-2. pontjában foglaltakĺól éľtesítse az éľintett
társashtzakat.

4. a fővźrosi forľáshiány miatti 5.730.000'- Ft kamatmentes kĺjlcsön fędezeteként a 2011, éví
he|yipá|yázatokabiztosított kamatmentes kölcsön kiadási e|łóirányzatot jelöli meg.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáridő: 20|l. december 01.

A dtintés vé gľehaj tá sát v égző szew ezeti egység: Gazdá|kod ásĺ Ügyosztály

Budapest, 201 l. november 14.
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Társasház címe

Bacsi Bé|a u.22.
Baross u. 100.
Bauer Sándor u. 17.
Bridy Sándor u.22.
E|nök u. 11.
Fiumei út 3.

Gyu|ai Pá| u' 12.
Hock János u. 8.

|||és u. 24.
József kń. 9.

Jizsef krt. 85.

Kis Stácii u. 5.

Kun u. 7.
Mária u. 10.
Mária u. 12-14.
Mátyás tér 5/b
Német u. 6.

Szentkirá|yi u. 17.

Szentkirá|yi u. 5.

Tavaszmezo u.19-21.
Tolnai Lajos u. 42.
Ü||ói út 6-Baross u. 3.

Ü||ői út 38.
Vajdahunyad u.27.

utcai homlokzat
elektromos
gázvezeték
gázvezeték
elektromos
elektromos
gázvezeték
gázvezeték
elektromos
homlokzat
elektromos
utcai homlokzat
veszé|yteIen ítés
elektromos
gázvezeték
elektromos
elektromos
gázvezeték
eIektromos (főelosztó)
elektromos
gázvezeték
elektromos
elektromos
elektromos
gázvezeték
Forráshiány miatt összesen :

1. sz. melléklete

Forráshiány miatt főváros
megvalósítandómunkanem álta|

nem támogatott vissza nem
térítendő támogatás Ft
összege

168 000
300 000
214 000
300 000
149 000
300 000
300 000
270 000
300 000
.ĺ68 000
209 000

86 000
300 000
300 000
300 000
132 000
300 000
77 000

300 000
300 000
300 000
175 000
300 000
't82 000

5 730 000





B udapest Főváľos VIII. keľü|et Józsefváľosi onkor mány zat Képviselő-testĺiletének

... ĺf01|. (. . .. ....) önkoľmányzati ľende|ete

a társasházak osztatlan közös tulajdonában lévő épiiletrészek ľészleges., teljes felújításához és
gáza|ap- és felszállóvezetéki"łľ,JÍ.ů'"L"'"#ľäxiĺľľ,:ľffiil{"'ät,tápogatásokľól szóIó

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44lA s
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáľva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. $ (1) bekezdésében kapott fe|hata|mazás alapján a kovetkezőket rendeli el:

1.s A társasházak osztatlan közös tulajdonában lévő épületrészek részleges-, teljes felújításához és

gáz a|ap- és felszállóvezeték felújítáSához ny(Ątandó önkormányzati támogatásokľól sző|ő 7lf008'
(II.f7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: RendeleĐ 1. $ (6) bekezdését követően a következő
(6 ĺ a) bekezdéssel egésztil ki :

,,(6la) A Képviselő-testület külön döntése alapján - amennyiben a külső pźůyázat elbírálója a vissza
nem térítendő tźtmogatásra benyújtott pá|yźzatot birźiatában érvényesnek minősíti' de forráshiánya

miatt a vissza nem térítendő támogatást nem tudja biztosítani - a forráshiánynak megfelelő vissza
nem téľítendő támogatási összeget kamatmentes kölcsönként a kerület a ktilső pá|yázat kiírójának
bírál.atźú követően utólagosan biĺosíthatja, abban az esetben, ha ezt a társashźn közgyíĺlésen
egyszeru többséggel meghozott dontésével igény|i. A társasház a pá|yázatában igényelt és kapott

kamatmentes kölcsön összegét, valamint a fonáshiány miatt nyújtott kamatmentes kölcsön összegét

nem vonhatja össze, ezen összeget a táľsashtuza| kötott megállapodásban a képviselő-testületi
döntés feltüntetésével külön soron kell szerepeltetni.''

2. $ A Rendelet 2. $ (l) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

,,g) a társasház a pźilyázatra vonatkoző kozgy(ilési döntéseit - az 1. $ (6/a) bekezdés kivételével -

vissza nem térítendő támogatási igény esetén min. 51%-os tulajdonosi részvétel és a tulajdonosok
min. 5|%o-ának egyetéľtése mellett, visszatérítendő támogatási igény esetén min. 60o/o-os

tulajdonosi ľészvétel és a tulajdonosok min, 60%o.ttnak egyetértése mellett kell meghoznia. Ennél
a|acsonyabb részvétel és szavazati aľány esetén támogatás nem adható.''

3. $ A Rendelet 4. $ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A felújítás kivitelezését gáz-,lezeték're kapott támogatás esetén a megállapodás a|áirását kĺjvető
180 napon belül, egyéb felújításra kapott támogatás esetén a megállapodás a|áírását követő 1 éven

belül kell megvalósítani, Az elnyert támogatás felhasználására a (7) bekezdésben foglaltak és

kivitelezési határidő leteltét követő 180 napon belül mód' A határidőn beltil fel nem használt

támogatást a T ársasház e|veszíti.''

4. s A Rendelet 5. $ (1) bekezdése a helyébe a következó rendelkezés lép:

,,(|) Pá|yázatot a Józsefuárosi onkormányzat Po|gármesteri Hivatalźthoz 1 példányban a f'
melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani. Külső pá|yázat esetén a benyújtás módjában és a

taľtalomban a kiíľo pźůyźzati szabá|yait is figyelembe kell venni.''



5. $ Ez a rendelet f0I1. december 7 . napján lép hatálýa, rende|kezéseit első izben a f0|1. évi
pálry ázatok esetében kell alkalmazni.

Budapest, 201 1.

dr. Mészár Erika

a j egy zot helyettesítő a|jegy ző

dr. Kocsis Máté

polgármester



!&

Budapest Főváros VIII' keľiilet Józsefuárosi
onkormányzat

7 lf008. (II.27 .) önkormányzati rendelete

a tĺíľsasházak osztat|an közös tulajdonában lévő
épĺiletrészek részleges-, teljes felújításához és gáz
al ap. é s fe|szti|őv ezeték felúj ításáho z nyrij tan dó

önkormányz ati tźtmo gatźtsokró l

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi

Önkormányzat Képviselő-testiiletének

a táĺsashźnak osztatlan közos tulajdonában |évő

épületrészek részleges-, teljes felújításához és gáz

alap- és felszál|ővezeték felúj ításához nýjtandó
önkormányz ati támo gatásokról sző|ô 7 /2008.
(II.27') önkormányzati ręndelet módosításráról

A Rendelet 1. s (6) bekezdését kiivetően a

kiivetkező (6/a) bekezdéssel egészül ki:

,,(6la) A Képviselő.testület külön döntése alapján

- amennyiben a külső páůyźzat e|bírtiőja a
vissza nem térítendő támogatásra benýjtott
pá|yázatotbirá|attlbanérvényesnekminősíti,de
fonáshiánya miatt a vissza nem térítendő

támogatást nem tudja biztosítani - a

forráshiánynak megfelelő vissza nem térítendő

támogatási tisszeget kamatmentes k<jlcsönként

a kerület a külső pá|yźnat kiírójának bírźiatát
követően utólagosan biztosíthatja, abban az

esetben, ha ezt a tźrsasház közgyiĺlésen

egyszeru többséggel meghozott dontésével

igényli. A táľsashaz a pźiyázatźhan igényelt és

kapott kamatmentes kölcson összegét, valamint

a fonáshiány miatt nyrijtott kamatmentes

kölcsön osszegét nem vonhatja össze, ezen

összeget a társasházzal köt<itt megállapodásban

a képviselő-testiilęti döntés felttintetésével

külön soron kell szerepeltetni.''

A Rendelet 2. s (1) bekezdése a kiivetkező g)

ponttal egészĺil ki:

g) a táľsashán a páIyázatra vonatkozó közgytĺlési

döntéseit _ az I. $ (6/a) bekezdés kivételével -
vissza nem térítendő támogatási igény esetén

min. 5l%-os fulajdonosi rész:léte| és a
tulaj donosok min. 5 loÁ-źtnak egyetétése mellett,

visszatérítendő támogatási igény esetén min.

60oÁ-os tulajdonosi részvétęl és a tulajdonosok
min. 60%o-ának egyetértése mellett kell
meghoznia. Ennél alacsonyabb résnĺéte| és

szavazati arány esetén támogatźs nem adható.''
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(3) A fetújítás kivitelezését gázvezetékre kapott

kamatmentes kölcsön esetében a megállapodás
a|źirásźú kĺjvető 90 napon beli'il, egyéb
felújításra kapott kamatmentes kĺjlcsön
esetében a megállapodás a|áírétsát követő 1

éven beltil, ki'ilső pályázat esetében a kiíróval
kötött megállapodásban r<igzített hatáľidővel
megegyezően kell megvalósítani. Az elnyeľt
támogatás felhasználására- jelen $ (7)

bekezdésben |ęirt feltételek mellett-
kamatmentes kölcsön esetén a kivitęlezési
határidő leteltét kovető 180 napon belül, külső
péiyźnat esetében a kiíróval kötott

megállapodásban rögzített határidővel
megegyezően van mód. A határidőn belül fel
nem használt támogatást a Társasház e|vesziti'

s.s

(1) Pá|yázatot a Józsefuárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivata|źthoz - önkoľmányzati
pá|yázat esetében 1 példányban, külső pá|ytaat

esetében a kiírás szerint plusz egy példányban-

kell benýjtani a f. sz. melléklet szeľinti
tartalommal. Kü|ső pá|yázat esetében a
benyrijtásnál a taľtalomban a kiírő pályázati
szabźiyait is figyelembe kell venni.

A Rendelet 4. s (3) bekezdése helyébe a
ktivetkező ľende|kezése lép :

,,(3) A felújítás kivitelezését gáz-,lezetéWe kapott

támogatás esetén a megállapodás a|éłírását követő

180 napon beli'il, egyéb felújításra kapott

támogatás esetén a megállapodás aláírását kovető
1 éven belül kell megvalósítani. Az elnyeľt

támogatás felhasználására a (7) bekezdésben

foglaltak és kivitelezési hatáľidő leteltét követő
180 napon belĺil mód. A határidőn belül fęl nem

használt támogatást a T ársashźn elveszíti.''

A Rende|et 5. s (1) bekezdése helyébe a
ktivetkező rendelkezés lép:

,,(I) Pá|yázatot a Józsefuárosi onkormányzat
Polgármesteľi Hivatalához 7 pé|dányban a 2.

melléklet szeľinti tartalommal kell benyújtani.

Külső pźiyázat esetén a benyújtás módjában és

a taľtalomban a kiíró pá|yázati szabályait is

figyelembe kell venni."


