
Budapest J őzsefvárosi Onko rmányzat
Képviselő.testĺi le te számára

., Tisztelt Képviselő-testüIet.

I. Előzmények:

A társasházak felújításához nytt1tandő önkormányzati tímogatĺásokat 2013. június 24. napjéłig a
712008. (II.f7.) ö'nkormányzati rendelet szabáiyozta, amelyet a 20|3. június 25. napjźtől hatrályos
34/20|3. (VI. 25.) szźtmű önkoľmányzati rendelet váútott fe|. Igy az eđdig jól működő társashĺázi
pá|yáuati ľendszer kiegészítésre került ery új, eneľgetikai hatékonyságot növelő felújításokat cé|ző
támogatási rendszerrel, amelyre nem csak a kerületi üársashrízak, hanem a lakásszövetkezetek is
páůy ázatot nýj thatnak be.

II. A beterjesztés ĺndokolása:

A Képviselő-testÍilet a246/20|3. (VI.l9.) szźműhatźrozatźnak 3. pontja a|apján úgy döntött, hogy
felkéri a Polgĺĺrmestert, hogy gondoskodjon a 11705 címen rendelkezésre álló, 70 millió forint
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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. július l7. .. sz. napirend

Táľgy: Javaslat pá|yázat kiíľásáľa lakóépůiletek eneľgiatakarékos fetújítása és koľszerűsítése
táľcvában

A napirendet nyílt ülésen kell tarryalni, ahatźtrozat és a pálryźaati fe|hívás elfogadásához egyszeru
szav azattöbb sé g szĹiksé ges.
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Hatźr ozati j av as|at a bizottsźlg számálr a:

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|óterjesńés
meŃárgval'ásźú.



összegÍĺ, a lakóépületek eneľgiatakarékos fehijításą korszerűsítése tźtrgyű pá|yázati fe|hívás
elkészítéséről és terjessze a Képviselő.testiilet elé.

III. Tényállás

A hivatkozott önkoľmétnyzati rendeletben foglaltak a|apjźn készült el az előterjesztés mellékletét
képezo páLy ázati fel h ívás.

ITI. Jogszabályi kłiľnyezet ismertetése:

Budapest Főváros VlIl. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtiletének az onkormányzat
bevételeinek lakás célokra és az eze|<hez kapcsolódó infrastrukturális beruhĺázásokľa vonatkozó
felhasználás szabá|yairő| sző|ő 34/2013. (u. f5.) szźmű önkormányzati ľendelet 6. $ (l) és (2)
bekezdése alapján a támogatás cé|ja az önkormányzat kozigazgatási területén lévő lakásszövetkezetek,
Ĺársasházak energiatakarékos felújításának, korszeriĺsítésének önkormányzati támogattsa, amelyre a
képviselő-testület eseti pźůyźuatokat hirdet. A rendelet az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pondán, a lakások és helyiségek béľletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabźtlyokról
szóló 1993. évi LXXMII. töľvény 62. $ (3) bekezdésén és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szőlő20| 1. évi CLXXXIX. törvény l07. $.án alapul.

IV. Dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése:

A pá|yźnati felhívás a|apján a tĺĺmogatható tevékenységek a homlokzatok és fijdémek hőszigetelése,
valamint egyéb energiatakarékosságot szo|gźůő fejlesztések. A benńźuźlst követően az épu|et az
eredetinél lényegesen jobb széndioxid kibocsátási adatokkal és energiahatékonysággal kell
rende|kezzpn. Az önkormányzati tźmogatźts utólagos, teljesítés arányos, vissza nem téľítendő
üámogatás. Az önkormányzat apályánati eljárás keretében beéľkezett igények támogatásáľa a2013' évi
költségvetésében 70 millió Ft-ot biztosít.

V. Á. döntés célja' pénziigyi hatása:

A páiyá.z;ati felhívás cé|ja a 34120|3. (VI. 25.) önkormányzati rendelet a|apján a lakóépületek
energiatakarékos felújításáľa, korszerÍĺsítésére vonatkozó önkoľmányzati támogatás eloszĺísa az arÍa
lega|kalmasabb tĺársasházak, lakásszövetkezetekrészére. Atźtmogatźls összege 70 millió forint, amely a
l1705 címen áll rendelkezésre.

Kéremaza|áhbihatározati javaslatésapźiyźuatifelhíváselfogadását.

II,ł,ľÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő.testü|et rigy dtint' hogy

t. elfogadja az előterjesztés mellék|etétképezo, a 1|705 címen ľendelkezésre álló, 70 millió foľint
keretösszegű, lakóépületek energiatakarékos felújítrása, korszeriĺsítése tárgyú pźiyźnati fe|hívás
szövegét.

Felelős: Polgármester
Hatźndó: 20l3.júIius 17.

2. fel.kéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pźúyźaati felhívás wwwjozsefuaros.hu honlapon és a
Józsefu áros címiĺ új ságban történő megj elentetésről.

Felelős: Polgáľmester
Határidő: honlap 2013. július |9., az újság következő lapszámának megielenése



A döntés végľehajtĺĺsátvégző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyoszĺály
Gazdálkodási lroda

Budapest, 20l3. július 04.

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina
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nevében és megbízásábĺól:
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Dľ. Kocsis Máté
polgármesteľ
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pĺĺyĺzlĺTl FELHÍvÁs

Lakóépĺiletek eneľgiatakaľékos fetújításához és korszeľűsítéséhez nyújtandó
ii n ko ľm ány zati támo gatá s ra

Budapest Főváros Józsefuáľosi onkormányzata az onkormányzat bevételeinek lakás
célokľa és az ęzek'hez kapcsolódó infrastrukturális beruhźaások'ta vonatkozó felhasználás
szabźiyairől szóló 34120|3. (VI. 25.) önkoľmányzati renďelete alapjĺĺn a lakóépiiletek
széndioxid-kibocsátás cs<ikkentését eľedményezó energiahatékonysági felújítasát megvalósító
beruhazások tĺĺmogatásĺĺľa biztosít lehetőséget az alźlbbi nyilvános pźlyáaatkijzzététe|éve|.

A,páůyánattárga

A páLyźuat keretén belül támogatható a lakóépületek homlokzattnak és ftidém ľészének
hőszigetelése és egyéb, a lakóéptiletek energiatakarékosságát szolgáló fejlesztése. Apá|yázattárgya
csak teljes épület, vagy dilatációval hataľolt épületrész (a továbbiakban: épület, vagy
épületľész) lehęt.

A pályázók köre

Pá|yźzatot nyujthatnak be a taľsashĺĺzak és lakásszövetkezetek lakóépületeinek
homlokzatanak és ľodém ľészének hőszigetelése és egyéb, a lakóépületek energiatakarékosságát
szo l gál ó tźĺmo gatźsźtr a (a továbbiakban : p áIyĺĺzó k).

Támogatható tevékenységek kiiľe

A pźl|yźzat keretében minden olyan energiahatékonysági intézkedés támogatható, melynek
széndioxid-kibocsátás csökkentése mérhető, illetve energetikai hatékonyságjavító hatása az
épületek eneľgetikai jellemzőinek meghatźltozźlsćtró| szótő 712006 (v.24.) TNM rendelet
szeńnt igazo|hato. A beruhŁast kcivetően az épi|et az ercdetinél lényegesen jobb széndioxid
kibocsátási adatokkal és eneľgiahatékonysággal kell rendelkezzen.

A tamogatható tevékenységek a következők:

l) Homlokzatok és fijdémek hőszigetelése:
a) az épu|et valamennyi homlokzaĺának hőszigetelése,
b) homlokzati (egy vagy mindkét) végfalak hőszigete|ése,
c) az utolsó fiĺtött lakószint feletti fijdém teljes felületének (ftilső síkjának) hő- és vízszigetelése,

ha az épület lapos tetős szerkezetu, vagy hőszigetelése és magastető kialakításą amennyiben a
tervezntt magastető nem beépíthető kialakíüású, vagy az utolsó fiĺtött lakószint feletti ftjdém
teljes feliiletének (ftilső síkjának) hőszigetelése beépítetlen magastető, valamint
tetőfelépítmény esetén,

d) az etsó fiÍtött lakószint a|atti fijdém hőszigetelése, amennyiben az első fiĺtött lakószint alatti
ftjdém fiĺtetlen helyiséggel (például pince, garáas) éľintkezik.

Az egyes határoló szerkezetek hő átbocsátási tényezo éľtékének meghatźrozátsakor az épületek
eneľgetikai jellemzőinek meýlatározźtsáról szóló kiilön jogszabźůyban foglaltak szerint kell eljáľni.

z)Egyébeneľgiatakarékosságotszolgźilőfejlesztések.



Tálmogatás feltételei

A pá|yazni csak teljes épület, vagy dilatrĺcióval hatarolt épületrész felújításĺĺľa (a
továbbiakban: épůilet, vary épĺiletrész) lehet.

a) Amennyibenegyazon éptiletben lévő, külĺĺn-külön dilatacióval határolt, de egymással
nem érintkező szekciókból á1ló két, vagy több épületrész kívźn támogatasra páIyźz;ni'
ez esetben annyi pá|yazat benyújtása szifüséges, ahany egymással nem éľintkező
épületszekció kívlán pá|y źuni.

b) Az egy helyraj zi számoĺnyilvlĺntaľtott, tĺibb kiilĺ'nálló éptiletből álló tulajdon esetében
egy pźiyazattźrgya csak egy épület lehet, tehát annyi páIyźzatot kell benyújtani, ahany
épület felúj ítását terv ezik.

c) A pá|yaző pá|yazatáva| ugyanazon épületre, éptiletrészre vonatkozőarl, egy évben
egyszer nyerhet el tĺĺmogatást.

A támogatható és nem támogatható ktiltségek
meghatáľo zásának szab ályai

Teljes felújítási ktiltség a|att a pá|yźnat szerint elvégezni tewezett munkálatok általános
forgalmi adót is magában foglaló költségeit kell érteni, beleértve a pá|yázat által nem
támogatható ráfordításokat is.

A támogatás szempontjábĺól elismeľhető bekeľülésĺ költség a teljes felújítási kĺlltség és a
támogatásból nem fedezhető kclltség külcinbsége.

A beľuhĺĺzás költségvetésében csak a számlrĺkkal azonosított és igazolt azon költségek
számolhatók ol, amelyek elengedhetetlenĹil szfüségesek a pľojekt végrehajtäsźůloz,
megfelelnek az elvárt minőséget nem séľtő költséghatékonyság elvének és nem haladjfü meg
az aďott piacon általanosan elfogadott mértéket. Pá|yazni csak a keľeskedelmi foľgalomban
kapható új berendezések, késztilékek és anyagok beépítésével lehet. A program megvalósítĺísa
sorĺín klzźrő|ag az épitési teľmékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazo|ásźnak,
valamint forgalomba hozata|ćnak és felhaszruílásrĺnak szabá|yairől szóló jogszabél|yok szerinti
megfelelőségiígazo|ássalrendelkezó anyagokat, teľmékekęt lehet felhasználni.

A támogatásbĺíl nem fedezhető kiiltségek

Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek a pá|yźzati cél megvalósítasával nincsenek
közvetlen kapcsolatban, mint például az engedélyezéssel kapcsolatos kĺiltségek, a háIőzat
fejlesztési hozzájaru|ás, továbbá olyan költségek, amelyek nem szolgáljźtk az energiahordozó
megtakaľítást. Nem számolhatók el a pá|yźuat elkészítésével kapcsolatos költségek (p1.

eneľgetikai szakértői díj, tervezési kĺĺltségek, szakvélemények költségei, tulajdoni lap,
postaköltségek, stb.).

Nem elszámolhatóak továbbá az tn.jaľulékos ktiltségek, melyek alatt éľtendők a közvetlenül
energia.megtakarítást nem eredményező, a tĺĺmogatott munkfü teljessége éľdekében
szfüséges, kapcsolódó he|yteál||ítási, felújítási munkák (szerkezetek le és visszaszeľe|ése, az
egységes megielenítés érdekébenvégzett munkfü, p1.: mĺízolasi munkak ľácson, korláton).

Nem elszĺĺmolható költségek továbbá:



a) azugyaĺazon épiiletben lévő, nem lakáscélú ĺinálló albetétek energia-megtakarítást
eredménye ző fe|iĄítźlsának, korszenĺsítésének kĺiltségei;

b) a lakások energia-megtakarítlĺst nem eľedményezo fe|tĄítźsi munkálatainak
költségei;

c) pźiyźzat elkészítéséhez kapcsolódő ráfordítasoknak az á|ta|źnos forgalmi adót is
tarta|maző koltségei (yi. apźĺ|yazat sokszorosítasának kĺiltségei, postakĺiltség);

d)ahźiőzatfejlesztésihozzéýaru|ásköltsége;
e) a távfrĺtőművek fulajdonában lévő berendezések korszeľíísítése, csereje.

A pá|yźaathoz csatolt építési tervđokumentációnak megfelelően rész|etezettnek kell lenni
allhoz, hogy a fentiek a|apjénmeg}latározott elszámolható kĺĺltségek besorolását meg lehessen
állapítani.

A támogatasból nem fedezhető kĺiltségeket apźůyźzőnak saját forrásaiból kell biztosítania.

A pá|y ánattal elnyeľhető támo gatás

A támogatás foľmája:

Utólagos, teljesítés aľányos, vissza nem téľítendo témogatźts. A támogatás kiťtzetett szĺĺmlĺík
alapjan hívható le.

A pá|yćnőnak a teljes felújítási koltség és a trímogatás szempontjából elismeľhető bekeľülési
költség megosztását apá|yźnatban be kell mutatnia.

A támogatás egyszer megítélt összeg, ha a pźiyźzónak a pá|yázatban megjelölttől eltérő,
pótlólagos költségei meľĹilnek fel, akkoľ azok megfizetésére a pályaző kĺiteles, az
önkoľmányzati tĺĺmogatás összege nem emelkedik.

Ha a beruhazás megvalósítása soriĺn a bervhazas kĺiltségei a támogatlísban részesített
páIyźaatbarl megielölt költségeknél alacsonyabbak, az önkormźnyzati tĺĺmogatas összege
ezze| arźnyosan csökken.

A vissza nem téľítendő iinkoľmányzati támogatás mértéke:

Az igényelhető ĺinkoľmźnyzatitámogatás méľtéke pźtlyźlző épůiletenként maximum 70 mitlĺĺĎ

Ft lehet.

Az önkormźnyzat je|en pá|yźaati eljárás keľetében beérkezett igények tźtmogatźsźlra a20|3.
évi k<iltségvetésében 70 millió Ft.ot biztosít. A pét|ytuatok támogatásra biĺosított
költségvetési előiľányzat fix összeg, melyet aTźltsashéniPá|yázatokat Elbíľáló Munkacsopoľt
szakmai j avaslata alapj án a pol gáľmester dönt a páIy azők tamo gatasáró 1.

A páiy ánat felépítése, benyúj tásával kapcsolatos ryako rlati tudnivalók

A jelen pźiyazati felhívás a|apján összeállított teljes pályazati dokumentációt egy eredeti
példanyban kell benyujtarli - zźrtborítékban - személyeseÍlaz alábbi címľe:

Budapest JĺĺzsefváľosÍ onkoľm ányzat Polgáľmesteri Hĺvatal
1082 Budapest, Baľoss utca 63.67.



Varyongazdátkodási és Üzemeltetésĺ Üryosztály, III/3 15.

A borítékĺa rá kell írni:
,,P á|y äzat ÉpüIetek Eneľgetikai Felúj ítására''

Benyújtás időpontja' határideje:

o A pźt|yźzat benyújtásának időpontja: a pá|yázatot taľtalmazó borĺték, vagy csomag
Polgáľmesteri Hivatalba tĺĺrténő beérkezésének, átvételének időpontj a.

A pá.Iy ánatok benyújtási hatáľidej e:

2013. aueusztus 30. (péntek) 12.00 óra

A határidőt követően benyujtott pá|yźaatokaze|bítźiásbő|kizźrásľa kerülnek.

Infoľmáci őszerzés és kłizlés :

A pźiyźzati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást a következó szewezęttő|
kaphat:

Budapest Józsefráľosi onkoľm ányzatPolgáľmesterĺ Hĺvatal
Varyongazdálkodási és Üzemeltetési tiryosztály

1082 Budapest, Baľoss utca 63-67.III/315.

A Vagyongazdálkođasi és Üzemeltetési LJgyosnźiy kizźrő|ag írásos formában dokumentált
kéľelmek esetében jźr e|, szóbeli kĺizlések a|apján nem ál1 módjában intézkedni és azokért
felelőssé get nem v á||a|.

Regĺsztrácĺĺí: Valamennyi, a PáIyazati felhívásban megjelölt címľe beérkező péůyźľ:at

regisztrálasra kerĹil, és egyedi iktató számot kap.

Apáiyálzat benyújtásának módja: Apá|yźzatok csak személyesen nyújthatók be.

Amennyib e n a pźiy ánatot
a) nem magyar nyelven,
b) nem zétrt bontékbaÍ\ v agy
c) hataridőn túl

nyujtjĺĺk be, az a pá|yźzat elbíľálasból tdľténő k'lzérását eredményezi, amelyľől a
Yagyongazdálkodrási és Üzemeltetési Ügyosztály a kjzárźs indokanak megielölésével a
beéľkezéstőI szźmított l 0 munkanapon belül éľtesíti a pźiy ázőt.

A páiyánő és a pá'lyánat jogosultsága

A pá|y ánó j o gosultsá ga :

A pźl|y ázatban nem vehet részt az a pá|yőző:

a) Amely lejáľt esedékességtĺ, 60 napot meghďadó adó- vagy adók módjara behajtható
koztartozással bír, kivéve, haazadőhatóság szźlmźtrafizetési ha\asnástvagy rész|etfizętést
engedé|yezeÍt.



b) Amely apáIyázat szakmai, pénztigyi tarta|mát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot
szo|gźitatott apáIyźzat benyújtasakor, és ez hitelt érdemlően bebizonyosodik.

c) Amely magyar adóazonosító jellel éslvagy adószámmal nem ľendelkezik.

Hĺánypĺítlás:
Amennyiben a pźiytzat a pźlyázati felhívásban meghatározottakat nem, illetve hianyosan
tarta|maz,za, tlgy a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály abeérkezéstől számított
10 munkanapon belül a páIyázőt 5 napos hataľidő kittĺzésévęl hiánypótlásľa hívja fel a
hiánypótlás tárgyának meghatátozásáva|, melynek keľetében az e|őírt dokumenfum egyszeń
alkalommal pótolható. A petyźtző a hiźnyt határidőben pótolja, ha a hianypótlási hatźtrido
utolsó napjan a fe|sző|ítźtsban meghatźrozott dokumentumok a Vagyongazdá|kodási és

Üzemeltetési Ügyosĺályon átadásľa keľülnek.

A hiánypótlás részeként a hianypótlási felhívás tárgyátő| eltéľően megküldiitt dokumentumok
nem keľülnek feldolgo zásra.

A hiánypótlási hatáĺidő nem hosszabbítható ffieg, elmulasztása esetén nincs helye
igazolásnak. A hĺánypótlásĺ hatáľĺdő elmulasztása, illetve a nem teljes kiiľű hĺánypĺótlás a
páiyánat elbíľálásbĺól töľténő |łjzárásáú eľedményezĺ.

Amennyiben a döntés-előkészítés során a pá|yézat további rész|etezése, pontosítása
sztikséges, akkor kĺegészítő kérdés formájában a pá|yaző felszólítást kap és egyszeri
alkalommal pá|y énatát kie gé szítheti.

A pá|yáző a kiegészitő kérdést hatĺíridőben válaszolja meg' ha a hatáĺldő utolsó napjźn a
felszólítasban meghataĺozott infoľmáciőttarta|maző dokumentumokat a Yagyongazdálkodási
és Üzemeltetési Ügyos ztáIyonmunkaidőben átadj a.

Amennyiben a pźiyázó a kiegészítést a megadott hatĺáľidőre nem' vagy hiányosan teljesíti, a
pá|yázat a rendelkezésľe ál1ó adatok és információk alapjan kerül értékelésľe.

A hatáľidőn tul beküldöttválasztaľtalma nem keľiil feldolgozásra.

Amennyiben a beadási hatáľidő lejźńa előtt a pá|yźnő az ađott éptiletre vonatkozó pá|yźzatát
visszavonja" vagy azk'jzźlrásra kerül, abban az esetben apá|yźzô a határidőn belül ugyanaľľa
azéplů|eĺľe vonatkozóan újból beadhatja_ javitott, korrigált,vagy kiegészített _pźůyéaatát.

A' páÄy ánat befo gadása :

Amennyiben a pźiyźzat benyújtasának módja, a pźiyźlzó és a pá|yazat jogosultsága és a
páIyazat teljessége a PáIyazatí felhívásban meghatźtrozott feltételeknek megfele|, a pá|yázat
befogadasľa kerĹil.

Diintés.előkészítés' diintésĺ mechanizmus

A pá|yázatokat a Józsefuarosi onkormźnyz'at Polgáľmesteri Hivatal illetékes szervezeti
egysége éľtékeli és e|őkészíti a Taľsashazi Pźtlyźľ;atokat Elbíráló Munkacsopoľt (a
továbbiakban: TPEM) rész&e. A TPEM javaslata a|apján a polgármester dönt a támogatas
ĺisszegéről, mely döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye. A pźiyazatok érvényessége nem



jelenti a tźnlogatźls elnyerését, A pá|yazatok elbíralási hatáľideje a pźiyźnat benytĄtźsátő|
számított 30 nap.

Az önkormćnyzat a tźlmogattsi szerzóďést a polgármesteri döntést követő 30 munkanapon
beltil ktiti meg a nyeľtes páIyénőval.

A nyeľtes pźiyźľ;ők nevét és a megítélt támogatás méľtékét a Budapest Józsefvaros
onkormanyzataapáIyázőkkülönhozzájaru|ásanélktiltehetiközzé.

Aĺz e|birá'Iás szempontrendszere

Budapest Józsefuaros Önkormtnyzata által meghirdetett pá|yázaton csak a formailag és

taľtalmilag megfelelő pźńyźr;atok kaphatnak támogatást.

ApáIyazatokaz alábbi szempontok alapján keľĹilnek értékelésľe és rangsorolásra:
a) azépn|et életkora,
b) a páIyazattal érintett lakások száma,
c) a tervezett fajlagos energia-megtakaľítás méľtéke,
d) a beruhazás gazdaságossága (megtéľiilési idő)
e) korábbi pźiyazattal nyert-e el támogatást.

AzelbítáIźlssoriínelőnyté|vezazapá|yázó,amelyik
f) az épn|etet teljes egészében felújítja, fiiggetlenü| attő|, hogy hány dilatációs

egységgel rendelkezik,
g) válĺalja nyilatkozatban, hogy a kivitelezés sorĺán Kiváló Építési Teľmék

védj e ggyel ellátott teľmékeket a|ka|maz (www. kivet. hu).

A támogatás általános feltételei

A páIyźzőnak minden adatot, információt és dokumentumot a pá|yazati anyagban
szolgáltatnia kell.

Budapest Józsefuaľos Önkormĺínyzata, vagy megbízottja a páIyazatban k<jztilt adatokat a
döntést megelőzően,Y&W azt kdvetően báľmikor a helyszínen is ellenőrizheti.

A progľam megvalósíüísa során kizańIag az építési termékek műszaki követelményeinek,
megfelelőség igazo|ásának, valamint forgalomba hozata|źnak és felhasználásanak részletes
szabá|yahől szóló 312003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes ľendelet szerinti megfelelőségi
igazolással rendelkező anyagokat, teľmékeket lehet felhas znźiru.

A pá.Jy áaathoz csatolandó dokumentumok

a) A beruhźuÁs átfogó bemutatlásą tarta|ma, tew ezett titemezése.

b) A teles beruházźts költségbecslése, tervezett ťtnanszírozási konstrukciója.

c) A lebonyolítás ismertetése.

d) Apáiyáző nyi|atkozata apáiyźuat feltételeinek elfogadásáľól és a szükséges önrész váů|a|źsźrő|.

e) Alapító okiľat l alapszabáiy másolata.



f) Hiteles kiizgyulési jegyzőkönyv és jelenléti ív. A minimum 51 %-os fulajdonosi résnéte|
és a tulajdonosok minimum 51 %-ának egyetértése mellett meghozott közgyĹĺlési
határozatnak tarta|maznia kell a közgyűlrés döntését a pźůyźzaton való részvételrę
vonatkozóan és azt, hogy a ktizgyulés kitbíz meg a pá|yázatta| kapcsolatos ügyintézéssel
és lebonyolítással.

g) A pźiyźző képviseletére jogosult személy megbíző levelének, megbízźsźlt rögzÍtő
lakóközöss égi kozgYű|ési hatéttozatnak (tarsashazak, illetve lakasszĺivetkezetek esetében)
hiteles másolata.

h) Amennyiben a téttsashźn, vagy lakásszovetkezet képviseletét gazdasźtgi társaság |átja e|,

úgy csatolni kell az adott gazdasági taľsaság 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatának
hiteles másolatat is.

i) A saját erő meglétét igazoló dokumentumok (például közgyrĺlési hatźlrozat jegyzőkönyve és
jelenléti íve, banki igazo|ás).

j) Ha a készpéluben vállalt saját erőt részben, vagy egészben hitel bizosítja, akkoľ a
hite|szerződés egy másolati példanya.

k) Érvényes építési teľvdokumentáció hiteles másolata.

1) Igazolás arról, hogy az onkoľmźnyzatta| szembęn apályázónak nincs lejárttartozása.

m) Nyilatkozat arrőI, hogy nincs apá|yázőnak lejrírt esedékességű' 60 napot meghaladó adó-
vagy adók módjaľa behajtható köztartozása.

n) Homlokzat hőszigetelése esetén - amennyiben az engedélyktiteles - jogerős színdinamikai
engedélyezési terv és engedély ezési haténozat hiteles másolata.

o) Míĺszaki ellenőr nyilvĺĺntaľtott mtĺszaki ellenőľzési jogosultságanak hiteles másolata.

Hiteles másolat az a mźso|t dokumentum, amelynek minden iďormációt tafia|mazó oldalát
o.A másolat hiteles'' szöveggel, keltezéssel, cégszerťi aláíľással és bélyegzőlenyomattal Iát e| a
pá|yaző.

A beľuházás befejezése, finanszírozása és ellenőzése

Beľuházás befejezése:
A máľ megkezdett és a pá|yazaton nyeľtes benlhźzást a tiímogatasi szerzodés
megkötésétől számított 2 éven belül be kell fejezni. A beľuházásnak a megvalósítás
befejezését kĺivetően 10 évig fenn kell maradnia.

A támogatás pénzĺiryi elszámolása, a Íinanszirozás folyamata:
Az önkormźnyzati támogatĺĺs folyósítása apźiyźlző á|ta| vźilra|t saját erő kifizetésének
ígazo|źsźlva|, az Önkorményzati tamogatasi szerzőďésben meghatérozott feladatok
e|végzését ktivetően, utólag, egy összegben) a munkák elvégzésének ellenőľzését
kcivetően tdrténik.



ElőIeg ĺgénylésének lehetősége:
A páIyźzati konstrukció nem engeďéIyezi a támogatás előleg foľmájában töľténő
felvételét.

T ájékoztató a helyszíni ellenőrzésľől:
A pá|yazat benyújtását követően az utólagos ellenőrzésen kívül bármikor sor kerülhet
helyszíni ellenőrzésľe.

a) Előzetes ellenőrzés:
Az e\ózetes ellenőrzés a dĺintés-előkészítés szakaszźtban' a döntés megllozatala előtt
tiiľténhet. Ennek keretében ellenőrzésre kerülhet

o apźiyázatban lévő infoľmációk helýállósága;
o aben;'hźz:ás áIlapota;
o a projekt mega|apozottsága.

b) Közbenső ellenőrzés:
Közbenső ellenőrzésre a Támogatási szerződés megkötését követoen, a beruhazás
befejezése előtt kerĹilhet sor. Ennek keretében ellenőrzésre kerülhet:

o a projekt taľtalmĺának apá|yźzatban foglaltak szeľint történő megvalósulása;
o a megvalósulás ütemezése;
o abenlhazás időbeli megvalósulása;
o a helyszíni ellenőrzést kiváltó konkľét ok (pl. lakossági bejelentés).

c) Utólagos ellenőrzés:
Utólagos ellenőrzésre a szęrzóđésben vállalt kötelezettségek teljesítését követően, a
támogatĺís folyósítása e|ott, a tiĺmogatott beruhazás miĺszaki éttađás-átvételi eljaľása
során kerĹil soľ. Az utólagos helyszíni ellenőrzés elsődleges feladata a Támogatási
szerzódés teljesítésének, a forľások rendeltetésszenĺ és a Támogatási szerződésnek
megfelelő fe|hasznáiásának ellenőrzése, a megvalósulás igazo|ása. A páIyaző
kötelessége, hogy az e||enorzésrę 15 nappal az źttadás ęlőtt íľásban (postán, faxon, e-

mail-en) meghívja Józsefuaĺos onkormanyzat képviselőj ét.

Ennek keretében ellenőrzésre kerĹil:

o a megvalósult projekt műszaki taĺta|ma;
o abervhźzas időbeli megvalósulása;
o a projekt költségvetése;
o a forrásösszetételalakulása;
o a fentiek megfelelése apétlyźľ:atban foglaltakhoz képest.

A kivitelezőnek a műszaki átadás-átvétel időpontjáig nyilatkoztia kell a 312003. (I.

25.) BM-GKM-KvVM egyĹittes rendelet szeľinti megfelelőségi igazo|ással rendelkező
anyagok, termékek beépítéséről, amelyet a miĺszaki ellenőr ellenjegyzéssel igazol.
Fenti nyilatkozatok az źltadős-átvételi dokumentació részét képezik, melyek
megkĹildése a támogatás folyósításának feltétele.
Amennyiben a tamogatott pá|yaző az ellenőľzéseket akadéůyozza, vagy az
el|enőrzéshez szfüséges tájékoztatást nem adja ffieg, a támogatás folyósítása
felfi.iggeszthető és az ođaítéIt vissza nem téľítendó támogatás visszavonható.



Az onkormźnyzat utólagos ellenőrzésre jogosult a projekt megvalósulását követő 10

éven beliil, melynek keretében azt vizsgźůja, hogy a támogatott létesítményeket
fenntaľtotta-ea|akőközösségapáIyazatbanfoglaltakszerint.

d) Eneľgia-megtakarítás ellenőrzése. a monitońng adatok szolgáltatásának rendie:
Apźiyázó a megvalósulást követő f. évtóI kezdődően 5 évig, évente egy alkalommal,
minden év szeptember 30-ig az éves energiafogyasztasi adatokat, illetve az azt
befolyásoló k<irĹilményeket magyaráző infoľmációt köteles szolgáltatlri az
önkoľmlínyzat részére az energia-megtakaľíĹĺs megvalósulásanak ellenőrzésérc. Az
adatszo\gáltatás elmulasztźsa az önkoľmźnyzat által kiírt további pá|ytnatokból való
kizátr ást eľedménye zheti.

Budapest, 20|3.július ,, ,,

dr. Kocsis Máté
polgáľmester


