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Képviselő.testület e számár a

Tiszte|t Képvise|ő.testĺi|et!

I. Előzmények

Az onkormányzatbevételeinek lakáscé|okra és azeze|<hez kapcsolódó infrastrukturális beruházásohła
vonatkozó felhasználás szabźůyairő| sző|ő 34/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) ľészletesen szabá|yozza a társashĺízak ktilönböző célból megvalósítandó felrijítrásához
nyujtható önkoľmányz ati tźtmogatźtsokat.

II. A beterjesztés indoka

Atársasházak támogatását az onkormányzat a rezsicsökkentéssel összhangban kívánja megvalósítani.
A 20|4. április havi rendeletmódosítás első körben lehetőséget biztosított a Lársashiízaknak, illetve
lakásszövetkezetnek, hogy a hiźnyző öneľejük biztosítása éľdekébęn fel tudják hasznźini a
rezsicsökkentésből szźrmaző megfakarításaikat. Azonban az onkoľmányzatkieme|t célja,hogy azok a
társashiĺzak és lakásszövetkezetek, akik jól takaľékoskodnak, és megtakarított forintjaikat gytĺjtik'
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részi.ikre - a kütönbözó fe|űjitźtsi munkanemek esetében _ még inkább kedvezőbb támogatási
konstrukciót tudjon aján|ani.

A Rendelet további módosít,rásĺáľa vonatkozó javaslatok a Képviselő-testĺilet a |45120|4. (vI.25.)
száműhatározatával elfogadott Z<lldkoncepcióban kifejtett fejlesztési iľányokhoz igazodnak.

m. Tényállási adatok

1. Rezsicsłikkentéssel kapcsolatos módosítások

A Rendelet móđosítás lényege: amennyiben a tźtrsasház vagy lakásszövetkezet lakóközössége
közgyűlés keretében úgy dönt, hogy a rezsicsĺikkentésből származő megtakarítĺását ĺisszegyÍĺjti, akkor
az onkormźnyzat a társashźni pźůytuatok benýjtásánál, nemcsak az 50%-os önerőbe történő
besámítĺással fogja figyelembe venni a fe|újítási a|apba elhelyezett megfakaritźtsi összeget, hanem a

megítélt és vissza nem térítendő és visszatérítendő részarányźtnak felosztásakor is.

Ha az adott felújítasi munkanem teljes bekerülési költségét figyelembe véve, a tálrsasház vagy
lakásszövetkezet a Rendelet által e|őirt 50%o-os cjnrészét, teljes egészében a rezsicsökkentésből
szérmaz'ó megfakarítźtsaiból kívánja fedezni, ak'kor az Önkormányzatbiztositja a másik 50%-os teljes
egészében vissza nem térítendő tĺĺmogatĺás formájában.

Abban az esetben, ha a tĺĺrsashĺáznak vagy lakásszövetkezetnek rezsicsökkentésből származő
megtakaríüása van' de az önrészt nem teljes egészében ebből kívĺánj a fedezní, akkor az önkormányzati
támogatás méľtéke a következőképpen fog alakulni: a rezsicsökkentésből származő megtakarítás
összegével nő a vissza nem térítendó tźmogatás méľtéke, és ezze| összeggel a kamatmentes kölcsĺin
összege csökkentésre kerii|ne.

Az a pźiyźzó aki, a Rendelet źltal e|oírt 50%-os önľészbe nem von be rezsicsökkentésből szttrmaző
megtakarítast, szátmźta atźtmogatźs összege továbbra is a bekeľülési költség 50%-źú teszi ki, amelynęk
25%o-a vissza nem térítendő támogatás,25%o-a pedig kamatmentes kölcsön.

2. Lakóktiľ ny ezet élhetőbbé tételével kapcsolatos mód osítások

Az onkorm źnyzat a zöldfeli'ileteinek meguj ítźsa, gyarapítĺísa érdekében, további érdekelt feleket kíván
bevonni, ezśrt az Önkoľmányzat bixosítja a lehetőséget atársasházakvagy lakásszövetkezetek részére

atársashźnipźttyánatokkeretében, hogy a közös tulajdonban lévő udvaruk kertesítésében, fásítĺásában,

virágok, növények ültetésében stb. úímogatást tudjanak igényelni. A pá|yźaćk részéró| ennek igénye

már több alkalommal is felmerült. Atźmogatźts ménéke a bekerülési költség 50%-áig terjedő vissza
nem térítendő támogatás lenne. A többi feltételt vźitozat|aĺ taľtalommal szabźiyozzźlk a Rendelet
irányadó rendelkezései.

Ennek a váútozásnak a bevezetésével több ponton szükséges módosítani a Rendeletet, illetve annak
mellékleteit is.

3. Egyéb módosítások

A Rendelet egyéb módosításainak célją hogy a módosítást követően is megmaľadjon annak logikus
felépítése, aZ egyes bekezdésekľe töľténő visszautalások esetében is. Mindezekre tekintettel indokolt a

2. s Q) bekezdésének hatályon kívül helyezése, valamint 4. $ (7) bekezdés a) pontja, ťlgyelemmel
aľra, hogy bizonyos felújítási munkálatokhoz településképi bejelentési eljárás lefolýatása sziikséges.

A Rendelet 5. $ (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a páůyáuatok elbírálási hatĺárideje a pályáaat

benyujtásától sámított 30 nap. A beérkezett pźt|yázatokól a Társasházi Pźiyázatokat Elbíľáló
Munkacsoport (a továbbiakban: TPEM) javaslata alapján a Polgáľmester dönt.

Tekintettel aľra, hogy TPEM tevékenysége folyamatos (5. $ (4) bekezdés\, ezért a fenti szabźiyozás
szükségtelen.

Iv. A diintés taľta|mának részletes ĺsmeľtetése

I. Rezsicsö kkentéssel kap csolatos mó dosítlźso k

A Képviselő-testiilet döntését követően a Rendelet 3. $-a a következő új (1b) bekezdéssel egésztil ki:



Abban az esetben, ha a tdrsashóz vagl lakdssziivetkezet rezsicsökkentésből szdrmaaÍ megtakarítdsa

fedezi a (1a) bekezdésben foglalt iinrész 100%-dt' és ezt hitelt érdemlően igazolni tudja, abban az
esetben az onkormdnyzat óttal nyíłjthaÍó tdmogatás összege évente legfeljebb a beruhúaźsi kiiltség
50%o-a, amelynek I00%-a vissza nem térítendő tdmogatds.

A Képviselő-testiilet döntését k<jvetően a Rendelet 3. $-a a következő új (lc) bekezdéssel egészül ki:
Abban az esetben, ha a tórsashóz vagl lakdsszövetkezet rezsicsijkkentésbőI szórmazó megtakarítása

fedezi az (Ia) bekezdésbenfoglalt ijnrészegy részét, és ezt hitelt érdemlően ígazolni tudja, abban az
esetben az onkormónyzaÍ dltal nyújthaÍó tómogatds összege évente legfeljebb a beruházlźsi költség
5096.a, azzal, hogl a vissza nem térítendő tdmogatds mértéke a reuicsökkentésbdl szórmazó
megtakarítds összegével megeg1lezően nijvelésre kerüI, és a kamatmentes köIcsiin iisszege ezen
összeggel csiikkentésre keriil. PáIydzatot henyíłjtani kizdrólag mindkét tómogatdsi formára
Iehetséges.

A módosítás hatályba lépését követően a 3. $ (2) bekezdése a következőképpen módosul:
(2) Az (Ibeke7dés, az (lb).(Ic) bekezdés szeriníi tdmogatós iisszege nem haladhatja meg

a) 30 albetét alatti tórsasház, lalrnsszövetlrezet esetén a 2.000.000,- Ft-ot,
b) 31-100 albetétes tórsaslutz, lakasszövetlrezet esetłln a 3.000.000,- Ft-ot,
c) I0I-200 albetétes tórsashóz, Iakasszövetkezet esetén az 5'000.000,- Ft-ot,
d) 20l-400 albetétes társasház, lakásszövetkezet esetén a 6.000.000,- Ft-ot,
e) 50l- feletti albetétes társashdz, lakásszovetkezet esetén a tdrsasház, lakásszövetkezet

lépcsőhĺźzanként jogosult a tómogatłźsra, melynek Ósszege lépcsőhózanként l.000.000,- Ft tjsszeg,

azzal, hogł a tĺźmogatds összege a 7.000.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.

2. Lakó kö rnyezet élhetőb bé tételével kapcsolato s mó dosítlźs o k

A módosítás hatĺályba lépését követően a Rendelet 1. $-a a következőképpen módosul:
(l) Az önkoľmźnyzat közigazgatási területén lévő társashźLzak és lakásszövetkezetek évente

folyamatosan pźiyźaatot nyújthatnak be az osztatlan közös tulajdonában lévő épületrészek ľészleges-,
teljes felújításáthoz, és gźn alap- és felszá||ővezeték felújít,ĺásához (a továbbiakban: miĺszaki felújítrás)'

illetve osztatlan közös tulajdonban lévő épiiletrészekheľ kapcsolódó zöldfeliiletek kíépítéséhez,
megújítóslźhoz e rendelet szerint, a képviselő-testtilet áńta| évente a koltségvetésről sző|ő
önkormányzati rendelet elfogadásáig az áúmeneti gazdálkodásról szóló önkoľmányzati ľendeletben, ezt
kö'vetően a költségvetésről szóló önkoľmányzati rendeletben meghatiírozott keretösszeg erejéig.

(2) A tźrsashźa' lakásszövetkezet műszaki felújításaihoz önkoľmányzati vissza nem téľítendő
tźtmogatźs és kamatmentes kölcsön, a zöldfelíiletek kiépítéséhez' megújítlźslźhoz pedig víssza nem
térí.tendő tómogatós vehető ígénybe, az |. me||ékletben megllatźtrozott munkákĺa a 2. melléklet
szerinti adatlapon. Atársashźz, lakásszövetkezęt apźiyáľlatźbankizálrőlag olyan munkálatokat jelölhet
meg, amelyet apáiyźuat benýjtását kö'vetően fog megkezdeni.

(3) Esy tórsashóz, lakdsszijvetkezet évente két púlyózatot nyújthat be, az egik pdlydzat tdrgla
kízdróIag a lakókörnyezet élhetőbbé tételére vonatkozhat, a mdsík pdlydzat túrgĺa bdrmely mds

felújítlźsi munkanemekre vonatkozhat, amelyet a rendelet 1. melléklet I. pontja tartalmaz.

A Képviselő-testiilet döntését követően a Rendelet 2. $ (3) bekezdése a következő új taľtalmat kép (a
módosulások vastag, dőlt betrĺtípussal kerültek jelölésre):
A társashríz, lakásszövetkezet a pźůyźuathoz köteles csatolni

a) az igazo|ást, hogy a társashĺáznak, lakásszövetkezetnek nincs az ún. kényszerkezelt időszakban
keletkezett tartozása, a társasháznak, lakásszövetkezetnek nincs a korábbi felújíüási kölcsön
törlesztéséből keletkezett fizetésiháLtľa|éka, és nincs a tulajdonosoknak rész|etre vásárolt lakás
esetén töľlesztő ľészletet érnto fizetési hátraléka az önkoľmĺĺnyzatta| szemben,

b) az 1. melléklet szerinti munkák köZĺil _ a lakókörnyezet élhetőbbé tétele megnevezésűí
munkanem kůvételével - az e|végzendő munkákra vonatkozó, minimum két vźi|a|kozó
ajźnlaüít tételes költségvetéssel, és arra vonatkoző igazo|átst, hogy a páiyázott összeg
önrészével ľendelkezik.



c) a lakóköľnyezet élhetőbbé tétele elnevezésíĺ munkanem esetében tételes kiiltségbecslést a
megvahísítani kívdnt beruhdzlźs elemeiről, színes fotódokumentdciót a felíljítaní kívdnt
teriiletrőI, arra vonatkoaó igazoldst, hogl a pólylűzott összeg önrészével rendelkezik,
valamínt a k?)zglúílés arra vonatkozó dijntését, hogĺ a megvalósítani kívónt beruhdzós
legaldbb 2 évíg fennmarad.

A Képviselő-testiilet dĺlntését követően a Rendelet 2. $ (5) bekezdése a vastag, dőlt betűtípussal kerül
kiegészítésre:
Egymillió forint feletti beruházĺási költség esetén _ kivéve a lakókörnyezet élhetőbbé tétele elnevezésúí
munkanem esetében _ atźlrsasház' lakásszövetkezet köteles műszaki ellenőrt alkalmazni. Atársashźa,
lakásszövetkezet a muszaki ellenőr költségeit aberuhźzási költségekhezhozzáadhatja és atámogatási
összegben elszámolhatj a.

A Képviselő-testtileti döntést követően a Rendelet 3. $ (l) bekezdése, mely érinti a Rendelet l.
mellékletét is a következőképpen szól:
Az 1. melléklet I. pontjóban meghatźrozott tźtmogatbatő felújítási munkanemeknél a támogatás
tisszege évente legfeljebb a beruhánáĺsi költség 50%o-a, amelynek 25%o-a vissza nem térítendő
t.ámogatás, 25oÁ-a kamatmentes kölcsön. Páiyáaatot benýjtani kizfuő|ag mindkét tźtmogatźsi foľmára
lehetséges.

A módosítás hatályba lépését követően a Rendelet 3. $-a a követkęző új (6) bekezdéssel egészül ki:
A laklőkörnyezet éIhetőbbé tétele elnevezésíÍ munkanem esetében a tómogatás méĺéke a beruhdzlźsí
költség 50%-lźt kitevő vissza nem térítendőÍ tómogatds. A tdmogatds i)sszege nem haladhatja meg a 3.

$ (2) bekezdésében meghatdrozott iisszegeL

A módosítás hatályba lépésével a Rendelet 4. $ (3) bekezdése a következőképpen módosul:
A g glÍzvezeték felújítósóra kapott tdmogatds esetén a megdllapodds alúírdsdt követő 180 napon
beliil, egléb műíszakí felújítlźsi munkdlatokra és a lakóki)rnyezet éIhetőbbé tétele elnevezésíÍ
munkanemre kapott tdmogatds esetén a megúllapodds aldírdsót kiivető 1 éven belíil kell
megvalósítanĹ

A módosítás hatáIyba lépését a Rendelet 4. $ (7) bekezdése a következő új e) ponttal egészül ki:
A tómogatds folyósítlźsóróI a tdrsashdz, lakósszövetkezet javóra az önkormónyzat akkor intézkedik,
ha a tdrsashdz, lakdsszövetkezet a lakókiiľnyezet élhetőbbé tételét igazoló színes fotódokumentúcíót,
a felíljítósi munka elvégzését ígazohí kivitelezésÍ szdmlókat, valamint esetlegesen a kivitelezésre
vo nat ko zó s zerződé st b em utatj a

3. Eg1léb módosítósok

A Képviselő-testiilet dcintését követően a Rendelet 2. $ (1) bekezdése a következőképpen módosul:

A tórsashózak, lakósszövetkezetekfelťłjítdsóhoz az I. $ szerinti önkormónyzati tómogatás irónt azok
g tdrsashózak vagł lakósszijvetkezeti kiizi)sségek nyújtatnak be pólyózatot, ahol a magdntulajdoni
hányad a tulajdonközössěgen beliłl meghaladja az 50%-ot.

A módosítással a Rendelet 3. $ (3) bekezdése a következőképpen módosul:

A lakóépiiletek kamerdval történő felszerelése munkanem esetén a tómogatós albetétszdmĺól

fíiggetlen, az igényelhető tómogatós összege nem haladhatja meg a beruhózlźsi költség 50%-ót.
amelynek 25%-a vissza nem térítendő támogatds, 25 %-a kamaÍmentes kijlcsön - de legfeljebb a
300.000,- Ft-ot.

A rendelet módosítás hatźiyba lépését követően a Rendelet 4. $ (7) bekezdésének a) pontja a
kö'vetkező új rendelkezésekkel egésztil ki (vastag, dőlt betiĺtípussal jelölve a kiegészítések):

A tźmogatźts folyósításar ő| a társashán' lakásszövetkezet javára az tinkormányzat akkor intézkedik, ha
a tánsashźz' lakásszövetkezet bemutatja az építési engedéllyel végezhető felújítási munkák



elvégzéséhez szükséges jogerős építési engedélý, vagl az építési engedély nélkiil végezhetőfelíljítósi
munkókhoz a szíikséges telepiilésképí bejelentési eljórós lefolytatdslźt igazoló dokumentumot.

V. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés célja" hogy a társashźaak, illewe lakásszövetkezetek a rezsicsökkentésből származő
megąakaritźtsaival összhangban, még inkább kedvezőbb támogatĺási feltételeket tudjon biztosítaní az
onkormányzat, ezze| is növelve a keriiletiinkben megvalósuló felújít.ások szémźtt és azok sikerességét.

A döntésnek pénzügyi hatása: azok a táľsasházak (lakássztivetkezetek), akik az idei évben a
rezsicsökkentéssel kapcsolatos pźiyźľ:ati konstľukcióval élnek, a kamatmentes kölcsön ö'sszegének

csö'kkentésével és ezze| pźrhuzamosan a vissza nem térítendő támogatás növeléséve| az idei évben
megkötött szerződésekből a kölcsön törlesztése során kevesebb összeg fog befolyni a következő
években, csökken az Önkormányzat bevétele, és ezen összeggel eme|kedik az Onkormányzat áita|
nyujtott támogatási összeg.

Fentieken kívül tekintettel arra, évente két alkalommal tudnak páůyźrrli a tĺársasházak,

lakásszövetkezetek, egyszer a műszaki felújításokľa, egyszer pedig a lakóköľnyezet élhetőbbé tételére
vonatkozó felíljításokrą a Rendelet 3.$ (2) pontjában szabá|yozott támogatĺási összegek kétszeľesét
igényelhetik majd.

Tźljékoztatom a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy 20|4. augusztus hónapig az onkormányzat 50
társashtuat és lakásszövetkezetet részesített tlámogatásban,76.852.7I0'- Ft került kiosztásra _ melyből
43.40|.355,- Ft vissza nem térítendő üímogatźs,33.45|.355,- Ft pedig visszatérítendő támogatás és

kamatmentes költség - a költségvetésben rendelkezésre źi|ő 120.000.000,- Ft-ból.

Fentiek a|apján a 120.000.000,- Ft keretösszegből maradt összesen 43.147.290 Ft, ugyanakkor az
utolsó TPEM ülése óta közel 50 db pźůyázat érkezett, melyek szeľint az összes támogatási igény eléri a
80 millió Ft-ot, ezért javaslom atársashának részére nyujtandó trámogatĺási keret további 50 millió Ft-
tal töľténő megemelését, melynek fedezetét javaslom az áita|ános működési taľtalékról binosítani. Az
50.000 eFt 40o/o-źú visszatéríten do,60yo-źLtvissza nem térítendő támogatásként javaslom biztosítani.

VI. Jogszabályi kiirnyezet

A Képviselő-testtilet döntése a Magyarország helyi önkormányzatairó| sző|ő 20|1. CLxxxx.
tiiľvény 42. š 1. pontján alapul.

Kérem ahatáĺozatijavaslat és az előterjesztés mellékletét képező ręndelet elfogadasát.

Határozati javas|at

A Képvĺselő-testĺilet úgy dönt' hogy

l. a tźrsashźuak' lakásszövetkezetek felújíĺásĺáľa további 50.000,0 e Ft-ot biztosít a működési cél
és általános tartalékon belül az általános taľtalék terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 14. augusztus 27 .

2. az 1. pontban foglaltak miattazonkoľmányzatkiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általános
tartalékon be|ül az általános tartalék - kötelező feladat _ e|oirźnyzatáról 50.000,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít az Önkormányzat kiadás II705 cím _ önként vállalt feladat _ felhalmozási
kölcsön nyujtrás e|őirźnyzatźra 20.000,0 e Ft-ot, a felhalmoási célú trámogatások

źů|alĺűźztartáson kívü|re e|őirátnyzatźna 30.000,0 e Ft-ot a társasházak felújíĹási tźlmogatása
címén.



Felelős: polgármester
Határidő: 20 14. augusztas f7 .

3. felkéri a Polgáľmestert, hory a határozatban foglaltakat az önkormźnyzat költségvetésének
kcjvetkező módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatláridő: legkésőbb 2014. december 31.

4. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a táľsasházak, illetve lakásszövetkezetek
értesítéséről az onkormányzat bevételeinek lakáscélokra és az eze|<hez kapcsolódó
infrastrukturá|is beruházásokra vonatkozó felhasznźůás szabá|yaiľól szóló 34/2013. (VI.25.)
számú ö'nkoľmányzati rendelet 20 l 4. augus ztus 29 -én hatáiyba lépett módosításaról.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 20I 4. augusťals 27 .

Budapest, 2014. augusztus 15.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízĺĺsĺíból

Ą\ĺllĄ
dľ. Kocsis Mláúé l
polgáľmest", h,

A,.ĺMffi
a|jegyző 

/



Bud apest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefuáľosi onkormá ny zat
Képvĺselő-testůiIetének

...l20l4. ( . ) łinkoľmányzati rendelete

az onkoľmányzatbevételeĺnek lakáscélokľa és azeze|<hez kapcsolódĺó infľastľukturális
beruhĺízásokľa vonatkozĺó felhasználás szabályaiľól szóló 34ĺ20|3. (vI.25.) iinkormányzatĺ

ľendelet módosításáľĺíl

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő.testiilete az A|aptörvény 32.

cikk (l) bekezdés a) pontjában meghatźtrozott feladatkörében eljárva, lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítéstikre vonatkozó egyes szabá|yokľól sző|ő 1993. évi LXXVIII. törvény 62. $
(3) bekezdésében foglalt fe|hata|mazźts alapján a következőt rendeli el:

l.s Az onkormányzat bevételeinek lakáscélokra és az ezek'hez kapcsolódó infrastľuktuľális
beruhazásokra vonatkozó felhasználás szabáiyakő| sző|ő 34l20l3. (vI.25.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 1. $-ahelyébe akövetkező rendelkezés lép:

,,1. s (1) Az önkormányzatközigazgatĺási területén lévő társashrłzak és lakásszövetkezetek évente
folyamatosan pźiyźaatot nyújthatnak be az osztat|an közös tulajđonában lévő épületľészek
részleges-, teljes felujítĺásához, és gźz alap- és fe|széů|ővezeték felújíüísához (a továbbiakban:
műszaki felújítás), valamint osztat|an közös tulajdonban lévö épületrészekhez kapcsolódó
ziildfelületek kiépítéséhez, megt$itźlsához e rendelet szerint, a képviselő-testĺilet źita| évente a
költségvetésről szóló önkormrłnyzati rendelet elfogadásáig az źttmeneti gazdálkodásról szóló
önkormányzati rendeletben, eft követően a költségvetésról szóló önkormányzati rendeletben
megfiatźrozott keretösszeg erejéig.''

(2) A tiírsashĺíz, lakásszövetkezet míiszaki felújításaihoz önkormányzati vissza nem térítendö
üámogatás és kamatmentes kölcsön, az osztatlan közös tulajdonban lévő épületrészekhez
kapcsolódó ztildfeliiletek kiépítéséhez, megt$itÁsához pedig vissza nem térítendő támogatás vehető
igénybe, az 1. mellékletben meghatźrozott munkákra a 2. melléklet szerinti adatlapon. Atársashźa'
lakásszövetkezet a pźůyźľ;atźhan kizálró|ag olyan munkáúatokat jelölhet meg, amelyet a pźńyźuat

benýjtását követően fog megkezdeni.

(3) Egy tfusashźz,lakásszövetkezet évente két pźL|yźL7atot nýjthat be, az egyik páiyźuat tź,ĺgya
kizárćiaga lakókörnyezet élhetőbbététe|ére vonatkozhat a ľendelet 1. melléklet II. pontja alapján, a
másik pźůyźaattź,ĺgya bĺármely más felújítási munkanemekľe vonatkozhat, amelyet a rendelet 1.

melléklet I. pontja tarta|maz.,'

2.$ A Rendelet 2.$ (l) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A Łáľsasházak, lakásszövetkęzetek fe|újításáhozaz|. $ szerinti önkormányzatitźlmogatźts iránt
azok a tĺĺrsasházak vary lakásszövetkezeti közö'sségek nyujthatnak be pźiyźuatot, ahol a
magántulajdoni hányad a tulajdonközösségen beltil megha|adja az 50oÁ-ot."

3.s A Rendelet 2. $ (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő c)
ponttal egészül ki:

[Á tórsashóz, ląkásszĺjvetkezet a pályazathoz köteles csatolni:J

,,b) u 1. melléklet szerinti munkĺák köziil - a lakóköľnyezet é|hetobbé tétele megnevezésű
munkanem kivételével - az e|végzendő munkákra vonatkozó, minimum két kivitelezői ajźn|atot
tételes költségvetéssel, és arľa vonatkoző igazo|źst, hogy apá|yźuatt összeg önrészével rendelkezik.

c) a lakókörnyezet élhetőbbé tétele elnevezésű munkanem esetében tételes kiiltségbecslést a
megvalósítani kívánt beruhźľ:ás elemeiről, színes fotódokumentárciőt a felújítani kívánt területrőI,



ara vonatkozó igazo|źtst, hory a pźiyźnott összeg önrészével rendelkezik, valamint a kĺizgyiĺlés
arra vonatkozó döntését, hogy a megvalósítani kívánt beruhĺázás legalább 2 évíg fennmaľad.''

4.$ A Rendelet 2. $ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(5) Egymillió forint feletti beruházási költség esetén _ kivéve a lakókörnyezet é|hetőbbé tétele
elnevezéstĺ munkanem esetében _ a ttlrsashźu, lakásszövetkezet köteles miĺszaki ellenőrt
alka|mazni. A társasház' lakásszövetkezet a műszaki ellenőr költségeit a beruhĺázási költségekhez
hozzáadhatja és a Lámogatási összegben elszámo|hatja.,,

5.$ A Rendelet 3. $ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(I) Az 1. melléklet I. pontjában meghatározott támogatható felújítási munkanemeknél a támogatĺĺs
összege évente legfeljebb a beruházási kö|tség 50%o-a, amelynek f5%o-a vissza nem térítendő
támogatás, 25%o-a kamatmentes kö'lcsĺin. Pá|yźaatot benyujtani kizttrőliag mindkét támogatĺási
formára lehetséges.''

6.$ A Rendelet 3. $-a a következő (lb)-(lc) bekezdéssel egészül ki:

,,(1b) Abban az esetben, ha a társashźn vagy lakásszövetkezet rezsicsökkentésből származő
megtakarítása fedezi az (1a) bekezdésben foglalt önrész |ülyo-źLt, és ezt hitelt éľdemlően igazolni
tudja, abban az esetben az Önkoľmányzat źita| nyujtható tamogatás összege évente legfeljebb a
beruhrízási költség 50%o-a, amelynek 100%o-a vissza nem téľítendő tamogatás.

(1c) Abban az esetben, ha a társasház vagy lakásszövetkezet rezsicsökkentésből származó
megfakaritálsa fedezi az (Ia) bekezdésben foglalt önrész egy részét, és ea hitelt érdemlően igazolni
fudja, abban az esetben az onkormányzat źl|ta| nyujtható Ĺámogatás összege évente legfeljebb a
beruhĺázási költség 50%o-a, azza|, hogy a vissza nem téľítendő támogatĺás méľtéke a
rezsicsökkentésből szźrmaző megfakarítźls összegével növelésre kerĺil, és a kamatmentes köIcsön
összege ezen összeggel csökkentésre keriil. Pźiyázatot benyujtani kizárő|ag mindkét támogatási
formáľa lehetséges.''

7.$ A Rendelet 3. $ (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés Iép:

,'(2) Az(1) bekezdés, az (1b)-(1c) bekezdés szeľinti trámogatás <isszege nem haladhatja meg
a) 30 albetét alatti tarsashéa,|akásszövetkezet esetén a 2.000.000,- Ft-ot,
b) 3l-100 albetétes társasház,lakásszövetkezet esetén a 3.000.000,- Ft-ot,
c) 101-200 albetétes társasház, lakásszövetkezet esetén az 5.000.000,- Ft-ot,
d) 20 1 - 400 albetétes tfu sashźa, lakásszövetkezet esetén a 6. 000.000,. Ft-ot,
e) 501- feletti albetétes tÁrsashźn, lakásszövetkezet esetén a tźľsashźz' lakásszövetkezet

lépcsőhĺĺzanként jogosult a támogatásra, melynek összege |épcsoházanként 1.000.000,- Ft összeg,
ąz,zal^,hogy atźtmogatás összege a 7.000.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.

(3) A lakóépületek kamerával történő felszerelése munkanem esetén a támogatás a|betétszámtőI
fiiggetlen, az igénye|hető tźtmogatás összege nem haladhatja meg a beruházási költség 50%-źLt -
amelynek 25%o-a vissza nem térítendó támogatáts,25%o.a kamatmentes kölcsön - de legfeljebb a
300.000,- Ft-ot."

8.$ A Rendelet 3. $-a a következo (6) bekezdéssel egészül ki:

,,(6) A lakókörnyezet élhetőbbé tétele elnevezésű nrulrkalrerrr esetében a támogatás mértéke a
beruházĺási költség 50%-át kitevő vissza nem térítendő támogatás. A támogaüás összege nem
haladhatja meg a 3. $ (2) bekezdésben meghatźrozott összeget.''

9.$ A Rende|et4. $ (3) bekezdés helyébe akövetkező rendelkezés Iép:

,,(3) A gźz-,łezeték felújítĺására kapott tiímogatás esetén a megállapodźs a|ttitźsźú követő 180 napon
belül, egyéb műszaki felújítási munkálatokra és a lakókömyezet élhetőbbé tétele e|nevezésű
munkanemre kapott tźłmogatás esetén a megá,||apodźs a|źńrátsát követő 1 éven belül kell
megvalósítani.''



10.s (1) A Rendelet 4. $ (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

IA tómogatas folyósításaľól (részszámla benyújtdsa esetén a tómogatós ardnyos részben

folyósítasóróI) a tórsashĺźz, lakósszövetkezet javóra az önlaľmónyzat akkor intézlredik, haJ

,,a) a ťársashźa, a lakásszövetkezet bemutatja az épitési engedéllyel végezhető felújítási munkák
elvégzéséhez szĺikséges jogerős építési engedélý, vagy az építési engedély nélkül végezhetó
felújítrási munkĺĺkhoz a szükséges településképi bejelentési eljárás lefolytatĺísát igazo|ő
dokumenfumot."

@ A Rendelet 4. $ (7) bekezdés a következő e) ponttal egésziil ki:

IA támogatós folyósítasaról (részszómla benyújtósą esetén a tdmogatás ardnyos részben

folyósításóról) a tarsasház, Iakńsszövetkezet javóra az önkormónyzat aklcor intézlredik, haJ

,,e) a társashta, a lakásszövetkezet bemutatja a lakóköľnyezet élhetőbbé tételét igazo|ő színes
fotódokumentáciőt, a felrijítasi munka e|végzését igazoló kivitelezési szźtm|átkat, valamint
esetlegesen a kivitelezésre vonatkoző szerződést.,,

11.s (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e ľendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

12.s (1) Ez a rendelet a 20|4. augusztus f9-én |ép hatrályba - azza|, hogy a TPEM által még el nem
bírźút, de benyújtott pá|yźuatok'rais alkalmazni kell - és hatalýa lépését követő napon hatźúyźtveszti.
(2)lJatźůyáúveszti a Rendelet 2. $ (2) bekezdése, az 5. $ (3) bekezdése.

Budapest, 2014. augusztus ....

Danada-Rimán Edina
jegyző

dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ



I. melléklet

ą ...../2 0 1 4. (.'. ... .....) önkormónyzati rendelethez

Támogatható felújítási munlĺáIatok

I. Mĺĺszuki felújíĺások

l. Balesetveszélyes épületľész teljes felújítása

2. Teherhordó épületszerkezetek (alapo zźs, fa|azat, fiidém, fiiggőfolyosó, eľkély)

3. Teljes, vagy iitemezéssel részleges tetőfelújíŁás

4. Kémények felújíĺása, bélelése (ütemezéssel részleges felújítĺás, bélelés)

5. Felvonó kózépjavítźts, nagyjavítáts' csere és létesítés

6. Méretlen gźvháůőzatkiépítése vagy cseréje

7. Víz-, csatoľnahźůőzat felújíĺĺsa (beleéľtve a főmérő áthelyezését)

8. Elektľomos fővezeték és fiőelosztó cseĘe

9. Homlokzatok felújítása, különösen haazrégćĺanem volt felújítva

l0. Közös tulajdonú központi frĺtési berendezések felújítrása, cseréje

l 1 . Lakóépületek kameľával töľténő felszeľelése

|2. Akadźúymentesítés

tr. Lakókiiľ ny ezet élhetőbbé tételével kapcsolatos munkálatok

1. osztatlan közös tulajdonban lévő éptiletrészekhez kapcsolódó zöldfeliiletek
kiép ítéséhez, me gt1j itásźlhoz



2. melléklet

a ..' /2 0 I 4. (... ..'...) önkormányzat i rendel ethez

ADATLAP
A tórsashdzak és lakdssziivetkezetek osztatlan kiizös tulajdondban lévő épiiletrészek részleges-, teljes

felújítdsdhoz, gdz alap- ésfelszltllóvezetékfelújítdsóhoz nyújtandó ijnkormónyzai tdmogatdsok

A Budapest, VIII. keľületi tĺársashrízak, lakásszövetkezętek felújítasi pźúyźzat.áłloz.

Tarsasház, lakásszĺjvetkezet címe:-

Lakások és albetétek szźtma:

Tulajdoni részarány (magan):....

A társasház, lakásszövetkezet megalakulásĺának időpontja. . .

Felújításimunkabecsültösszegeelőzetesvállalkozói ajánlatta|:... .......Ft

A társasház, lakásszövetkezet á|ta|vállalt összeg: ............ Ft

Atfusasház' lakásszövetkezetáita|igényeltkamatmenteskölcsöntámogatás:..................Ft

A tĺársashaz, lakásszövetkezet á|ta| igényelt vissza nem térítendő támogaĺás összege:

A üársashĺáz, lakásszövetkezetkíván-e ezze|apźiyá.a;attxal külső páůyázatboz csatlakozni:

Igen Nem

(a megfelelő r ész a|źhtnanđő)

:::-::::::]:::::azathozc;sat|-l*ä,'.o pźiyźnatmegnevezése), a tĺársash áz, |akźsszövetkezet
által igényeltvisszanemtérítendő tamogatás összege:..... ...................Ft

A felújíĹási munka részletezése: ......... ...

Az onkoľmányzat fe|é az elmúlt négy évben benýjtott, sikeres korábbi pá|yźuatok részletezése év,
munkanem, kapott Ĺámogatási összeg:

Ft



Alulírott (képviselő neve): Tźłrsashźn,
Lakásszövetkezet képviselője nyilatkozom, hogy a ...... sz. önkormányzati
rendeletben megJlatźrozottpáůyźzati feltételeket, szabályokat ismerem, apźůyźuati adatlapban leírtak a
valóságnak megfelelőek, a másolatban becsatolt dokumenfumok az eredetivel mindenben
megegyezők. Tudomásul veszem' hogy amennyiben a páiyäzatkiírójának a valóságnak nem megfelelő
adatszo|gáltatźs, vagy az eredetivel nem megegyezó dokumentáció benyujtasa fudomására jut, a

tźrsasiĺlźuat a pźiyźr;at lebonyolíüása során a tátmogatźls folyósítrásźlbő| kizfuhatja" a pá|yźnati

megállapodást visszavonhatj a.

Társashĺáz, lakásszövetkezet képviselője

A benýjtáshoz csatolni kel|:

. Alapító okirat / a|apszabźiy másolata

. Hiteles közryíĺlési jeryzőkönyv és jelenléti ív

Ktizgyulési hatźrozat taĺta|mazza.. pźiyźľ:ati résnéte|t, kit bíz meg a közgyíĺlés a pźiyáz;atta|

kapcsolatos ügyintézéssel, lebonyolítĺĺssal, kivitelező, míĺszaki ellenőr kiváůasztásźtt vagy annak
módját, kamatmentes kölcsön visszaťlzetésének módjźtt, je|záůogsogbejegyzési feltétel esetén a
tu laj dono sok hozzź$áru|źsźt

. Minimum két kivitelezőiajźn|at

Az árajźn|atra rá kell ími, me|yik van elfogadv a, az elutasítottra rá kell írni az e|utasitás indoklását,
az elfogadott źrajźtn|atot aközgyu|és által megbízottnak kollaudálni kell.

. Míĺszaki ellenőľ a|ka|mazásźtnak e|őírása esetén a kiválasztott műszaki ellenőr nyilvántaľtott
miĺszaki ellenőrzési jogosultságát másolatban.

' Tĺírsasház' Lakásszövetkezet önĺészét bemutató igazolás: eredeti banki igazo|ás,
lakáselőtakarékosság igazo|ás és egyéb foľľás, vagy közgyu|ési hatźrozat a hiźnyző önrész
pótlásáról. Rezsicsökkentésből szźrmazó meglakaritźls esetén, az tn. felújítási bankszámláľól
eredeti baĺki igazolás, a felújítási számla |étÍehoz,ásáről szóló közgytĺlési jeryzőkönyv, valamint a
kifiiggesztett hirdetmények

. Igazolások arľól, hogy azonkormányzatta| szemben nincs tartozźs,

. Lakóépület kamerával töľténő felszerelése esetén a pźiyánattal kapcsolatos ügyintézéssel
felhatalmazott ny i|atkozatźtt arró|, ho gy :

aberuhánás teljes köríĺ lebonyolítása atérsasbźa' lakásszövetkezetfe|adata,

a beruhźaás megvalósításához
beszerziUbeszerezték.

sziikséges engedélyeket, dokumentumokat

a miĺködéshez szĹikséges előírásokat betartják,

a beruházáts megvalósítását kĺivetően a miĺködtetés teljes köníen a tźlrsashźz,
lakásszövetk ezet f e|adata

' Lakóépület élhetőbbé tételével kapcsolatos munkálatok esetén

színes fotódokumentźrciőt a felújítani kívánt teriiletről,

tételes költségbecslést a megvalósítani kívánt zölld beruhźaás elemeiľől.



Az onkormányzat bevételeinek lakáscéIokra és az
ez ekhez knpc s olódó infľas truhuróI is

b eruhaz ós okra vonatkozó felhasznóIĺźs
szabályairól szóló 3 4/20 I 3. (VI. 2 5.)
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Budapest Fővóros VIII. keľĺilet Józsefváros
onkormónyzat Képviselő-testijletének .../2 0 ] 4.

( ) önkormányzati rendelete az onkormdnyzat
bevételeinek lakąscélolcra és az ezekhez

knpcs olódó infras truktur ális b eruhazas okr a
vonatkozó felhaszndlós szab ályairóI szó Ió

3 4/20 I 3. (VI.2 5.) onkormónyzati rendelet
módosításáról

1. Rezsicsłikkentéssel kancsolatos módosítások
1.$ ( 1 ) Az ö'nkormá ny zat közigazgatĺási területén
lévő tĺársashźuak és lakásszövetkezetek évente
folyamatosan pá|yźnatot nyujthatnak be az
osztatlan közös tu|ajdonában lévő épületľészek
részleges-, teljes felújíĺásźlhoz, és gáz alap- és
felszźů|ővezeték felúj ításáthoz (a továbbiakban:
mĹĺszaki felújítás) e rendelet szerint, a képviselő-
testiilet áůtal évente a költségvetésről szóló
önkormányzati rendelet elfogadásáig az átmeneti
gazdálkodásról szóló önkoľmányzati rendeletben,
ezt követően a költségvetésről szóló
önkoľmányzati rendeletben meg]latźrozott
keľetösszeg eĘéig

(2)A tźrsasház, lakásszövetkezet miĺszaki
fe lrij ításáho z önkormány zati v i s sza nem térítendő
támogaüás és kamatmentes kölcsön vehető
igénybe az 1. mellékletben meghatĺározott
munkákra a 2. melléklet szerinti adatlapon. A
tźnsashźľ, lakásszövetkezet a pźůyźuatában
kizźrő|ag olyan munkálatokat jelölhet ffiog,
amelyet a pźiyźuat benýjtĺását kö,vetően fog
megkezdeni.

(3) Egy ttrsashán, lakásszövetkezet évente csak
egy pá|yánatot nýjthat be. Az 1. mellékletben
megllatározott munkák, amennyiben a rendelet
egyéb szabáýainak megfelelnek egy pźiyźaat
keretében összevonhatók

1. $ ( 1 ) Az ĺjnkoľm ttny zat közigazgatäsi területén
lévő tĺársashźvak és lakásszĺjvetkezetek évente
folyamatosan pá|yáaatot nyújthatnak be az
osztatlan közös tulajdonában lévő épületrészek
ľészleges-, teljes felújításához, és gáz alap- és
fe|szái|ővezeték felújíttséůloz (a továbbiakban:
műszaki felújítrás), valamint osztatlan kiiziis
tulajdonban lévő épíiletrészekhez kapcsolódó
zöldfeliiletek kiépítéséhez' megújítlźslźhoz e
rendelet szerint, a képviselő-testiilet által évente a
költségvetésről szóló önkoľmányzati rendelet
elfogadásáig az źúmeneti gazdálkodásról szóló
önkoľmányzati rendeletben, ezt követően a
költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben
me ghatár o zott keretös sze g erej é ig.

(2) A tźtrsasház, lakásszövetkezet műszaki
felújításaihoz önkormźnyzati vissza nem
térítendő tĺĺmogatás és kamatmentes kölcsön, ae
osztatlan kijzös tulajdonban lévő
épiiletrészekhez kapcsolódlí ziildfelíiletek
kiépítéséhez' megújítdsdhoz pedig vÍssza nem
téľíÍendő tómogaÍós vehető igénybe, az 1.

mellékletben meghatározott munkákra a 2.
melléklet szerinti adatlapon. A trársashĺáz,

lakásszövetkezptapźůyźuatźhankizźrő|ago|yan
munkálatokat jelö|het meg, amelyet a pźůyźuat

benyujtását követően fog megkezdeni.

(3) Egy tźrsashtu, lakásszövetkezet évente két
pdlydzatot nyújthat be, az egłik ptźlydzat ídrgła
kizóróIag a lakókiirnyezet élhetőbbé tételére
vonatkozhaÍ a rendelet 1. melléklet II. pontja
alapjón, a mósík pólydzat tdrgla bdrmely mds
felúj ítasi munkanemekre vonatkozhat, ame|yet a
rendelet 1. mellék|et I. pontja tarta|maz.

2.s (1) A Ĺírsasházak, lakásszövetkezetek
miĺszaki felújításához a:Z 1. $ szerinti
önkormányzati vissza nem térítendő üámogatás és
kamatmenteskölcsönirántpźůyáuatotatálrsashálz,
lakásszövetkezet ktizösségek vasy képviselőik

2.s (1) A társasházak' lakásszövetkezetek
fe|i$ítźtsźthoz az l. $ szeľinti önkormányzati
támogatĺás iránt azok a tźrsashźuak vagy
lakásszövetkezeti közösségek nýjthatnak be
oáivápatot. ahol a magántulaidoni hánvad a



nyťljthatnak be, ha

a) a magźlntulajdoni hányad a
tulajdonközösségen belül meghaladja az 50 %o-ot,

vagy

b) a társashiázban, lakásszövetkezetben lévő
lakásokat a tulajdonosok az önkormányzattól,
vagy annak ajogelődjétől vásárolták meg,vagy a
priv atizáciőt megelőzően az önkoľmány zat v agy
jogelődje tulajdona több mint 50 %o-ot

meghaladta.

tulajdonközösségen beltil megha|adja az 50 %o-ot.

2.s (3) A tźrsasház, lakássz<jvetkezet a
pźůy źľ;athoz köte les csato ln i

b) az 1. mellékletben szerinti munkák kĺizül
az e|végzendő munkákra vonatkozó, minimum
két válla|koző ajén|atźtt tételes költségvetéssel, és
aľra vonatkoző igazo|źst, hogy apá|yáaott összeg
önrészéve| rendelkezik.

2.s (3) A tĺírsashĺáz, lakásszövetkezet a
pá|y źuathoz kdte les c sato ln i

b)az L. melléklet szerinti munkák közt| _ a
lakókörnyezet élhetőbbé tétele megnevezésíĺ
munkanem kivételével . az elvégzendő
munkákra vonatkoző, minimum két kivitelezői
ajánlatot tételes költségvetéssel, és arÍa
vonatkozó igazo|ást, hogy a pźůyźnotí összeg
önrészével rendelkezik.
c) a lakókiirnyezet élhetőbbé tétele elnevezésúí
munkanem esetében tételes költségbecslést a
megvalósítani kívónt beruhdzás elemeírőI,
színes fotódokumentóciót a felíłjítani kívónt
teríiletről, arra vonatkozí igazollźst' hogĺ a
pdlydzott i)sszeg iinľészével rendelkeaik,
valamint a kiizglűĺlés arra vonatkozlÍ döntését'
hogl a megvalósítani kívdnt beruhózlÍs legalóbb
2 évigfennmarad

2.s (5) Egymillió foľint feletti beruhźnási költség
esetén a tźtrsasház, lakásszövetkezet köteles
műszaki ellenőľt alkalmazni. A ttlrsashźlz,
lakásszövetkezet a miĺszaki ellenőr költségeit a
beruhłázási költségekhez hozzźadhatja és a
támogatási összegben elszámolhatj a.

2.s (5) Egymillió forint feletti beruhĺázási költség
esetén _ kívéve a lakókörnyezet élhetőbbé tétele
elnevezésűí munkanem esetében _ a társashźn,
lakásszövetkezet köteles műszaki ellenőrt
a|ka|mazni. A tźtsashta, lakásszövetkezet a
miĺszaki ellenőr költségeit a beruhrázási
költségekhez hozzáad|latja és a támogaLási
összegben elsámolhatj a.

3.$ (l) Az l. melĺéklet 1-11. pontjaiban felsorolt
munkanemekné| a tźtmogatźls összege évente
legfeljebb aberuhánási költség 50 %o-a, amelynek
25 %o-a vissza nem térítendő támogatás, f5 %o-a

kamatmentes kölcsön. Pźiyźuatot benyújtani
kizárő|ag mindkét támogatási foľmára lehetséges.

3.s (1) Az 1' melléklet I. pontjdban
meg}latározott támogatható felújítási
munkanemeknél a tźlmogatźls összege évente
legfeljebb a beruhźnási költség 50%o-a, amelynek
25Yo-a vissza nem téľítendő támogatáts, 25%o-a

kamatmentes kölcsön. Pályánatot benýjtani
kizárő|agmindkét t,ĺímogatási formára lehetséges.

3.s (1b) Abban az esetben, ha a tórsashóz vagy
Iakdssziivetkezet reaicsiikkentésből szdrmaaí
megtakarítósa fedezí az ( l a) b ekezdés b e n foglalt
önľész 100%-út, és ezt hitelt érdemlően igazolní



tudja, abban az esetben az onkormónyzat dhal
nyújtható túmogatós összege évente leg1feljebb a
beruházlÍsi köItség 50%-a" amelynek l00%-a
vissza nem térítendő tómogatds.

(lc) Abban az esetben, ha a tdrsashóz vagl
lakússzövetkezet rezsicsijkkentésből szdrmazó
megtakarítósa fedezi az (1 a) bekezdés b en fog lalt
önrész egl részét, és ezt hitelt érdemlően
igazolni tudja, abban az esetben az
onkormdnyzaÍ dltal nyújtható tómogatós
összege évente legfeljebb a beruhdłźsi költség
509ó-a, azzal, hogl a vissza nem térítendő
tdmogatds ménéke a rezsicsökkentésbőI
szórmazó megtakarítós i)sszegével niivelésre
keriil, 6 a kamaÍmentes kijlcsiin iisszege ezen
összeggel csijkkentésre keriiL Pdlydzatot
benyújtani kizáróIag mindkét tómogatdsů

formdra lehetséges.

3.s (2) Az(I) bekezdés szerinti üámogatás összeg
nem haladhatja meg
a) 30 albetét alatti üíľsashán, |akásszövetkezet
esetén a 2.000.000,- Ft-ot,
b) 31-100 albetétes ttrsashźz, lakásszövetkezet
esetén a 3.000.000,- Ft-ot,
c) 10 1-200 albetétes társashta, lakásszövetkezet
esetén az 5.000.000,- Ft-ot,
d) 201-400 albetétes tźtrsashźa, lakásszö'vetkezet
esetén a 6.000.000,- Ft-ot,
e) 501- feletti albetétes tiĺrsasház,
lakásszövetkezet esetén a tttrsashźlz,
lakásszövetkezet lépcsőhĺízanként jogosult a
támogatásra, melynek összege lépcsőhrízanként
1.000.000,- Ft összeg, ez'z'ą,|, hogy a tĺámogatás
összege a 7.000.000,- Ft-ot nem haladhatja meg

(3) Az 1. melléklet 12. pontja szerinti
lakóépületek kamerával ttirténő felszerelése
munkanem esetén a tźlmogatás albetétsámtól
független, az igényelhető tźtmogatás összege nem
haladhatja meg a beruházási költség 50 %-áLt -

ameýnek 25 %o-a vissza nem térítendő
támogatás, 25 %o-a kamatmentes kölcsön -
de legfeljebb a 300.000,- Ft-ot.

3.s (2) Az (1) bekezdés, az (1b)4lc) bekezdés
szerinti támogatás összege nem haladhatjameg
a) 30 albetét alatti társashźn, lakásszövetkezet
esetén a 2.000.000,- Ft.ot,
b) 31-100 albetétes tźrsashátz, lakásszövetkezet
esetén a 3.000.000,- Ft-ot,
c) 101-200 albetétes társas|ltu, lakásszövetkezet
esetén az 5.000.000,- Ft-ot,
d) 201-400 albetétes tfusashźa, lakásszövetkezet
esetén a 6.000.000,- Ft-ot,
e) 50l- feletti albetétes társashźa,
lakásszövetkezet esetén a tźtrsashá'z,

lakássz<jvetkezet lépcsőhĺázanként jogosult a
tĺámogatásľa, melynek összege lépcsőhrázanként
1.000.000,- Ft összeg, ązza|, hogy a támogatás
összege a 7.000.000,. Ft-ot nem haladhatjameg.

(3) A lakóépületek kameróval tiirténő
felszerelése munkanem esetén a támogatźs
a|betétszálmtől fiiggetlen, az igényelhető
támogatás összege nem haladhatja meg a

beruháási költség 50%-tlt - amelynek 25%o-a

vissza nem térítendő tiímogatás, 25%o-a

kamatmentes kölcsön - de legfeljebb a 300.000'-
Ft-ot.

3.s @ A lakóki)rnyezet élhetőbbé tétele
elnevezésÚí munkanem esetében a tómogatds
měĺéke a beruhózdsí költség 50%-ót kítevő
víssza nem térítendő tdmogaÍós. A tómogatds
összege nem haladhaja meg a 3. s Q)
bekezdés ben meghatórozott ös szeget.



4.$ (3) A felújíĺás kivitelezését gánezetékre
kapott támogatĺás esetén a megállapodás a|áirásźú
követő 180 napon belül, egyéb felújítĺásra kapott
támogatás esetén a megállapodás a|źirźsźú kĺivető
1 éven belül kell megvalósítani.

4.s (3) A gźulezeték felújítasára kapott
támogatás esetén a megállapodás aláírását követő
180 napon belül, egléb műíszaki felújítdsí
munkólatokra és a lakókiirnyezet éIhetőbbé
tétele elnevezés íí munkanemľe kap ott tómogatds
esetén a megdllapodás alóírósdt kiivető I éven
b el iil k ell mcgv aIó sít aní.

4.$ (7) a) A tĺámogatás folyósításárő| (részszźm|a
benyrijtása esetén a támogatás aľĺányos részbeni
folyósításáról) a tfusashźa' lakásszövetkezet
javźra az önkormányzat akkor intézkedik, ha
a) a táľsasház, lakásszövetkezet bemutatja az
építési engedéllyel végezhető felújíüási munkák
elvégzéséhez sziikséges jogerős építési
engedélý, és

4.$ (7) a) A támogatźls folyósítĺásĺáľó| a tźrsasház,
lakásszövetkezet javára az önkormányzat akkor
intézkedik, ha
a) a tiársashaz, lakásszövetkezet bemutatja az
építési engedéllyel v égezhető felúj ítási munkák
elvégzéséhez szükséges jogerős építési
engedély, vagy az építési engedély nélkül
végezhető felújíĹási munkákhoz a szíikséges
telepiilésképi bejelentési eljórús lefolytatdstźt
igazoló dokumentumot.

e) a tórsashóx, lakdssziivetkezet bemutatja a
lakókiirnyezet élhetőbbé tételét igazoló színes

fotódokumenaúciót, a felújítúsi munka
elvégzését igazoló kívítelezési szómldkat,
valaminte esetlegesen a kivitelezésre vonatkoaí
szerződésĹ



lndokolás az onkormányzatbevételeinek lakáscélokra és az eze|<hez kapcsolódó infrastrukturá|is
beruhĺázásokľa vonatkozó felhasználrís szabá|yairől sző|ő 34l20I3. (vI.25.) önkormányzati rendelet

módosításáról szó 1ó önkoľmányzati rendelethez

Általános indoko|ás

Az onkormźnyzat bevételeinek lakáscélokra és az eze|<hez kapcsolódó infľastrukturális beruházásokra
vonatkozó felhasználás szabáiyairől sző|ő 3412013. (VI.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) részletesen szabźůyozza a társashźuak felrijítasához nyújtható ö'nkormányzati tĺámogatásokat
az önkormá ny zat i||etékes ség i terti I etén belti l.

A trársashrízi pál|yánati lehetőségeket az Onkormźnyzat a rezsicsökkentésből szźrmaző megtakaľítással
összhangban is Ĺámogatni kivźtnja, oly módon, hogy azok a tĺársashazak és lakásszövetkezetek, akik jól
takarékoskodnak, és megtakarított forintjaikat összeg1ĺtĺjtik' ők - a különböző felújíĹási munkanemek
esetében - kedvezőbb támogaüísi összegekkel fudjanak ptiyźuni.

EZźLltal. még nagyobb felújítasi hajlandóságot eléľni a kerÍiletben lévő társasházak és
lakásszövetkezetek részéről.

Fentieken kívül a Rendelet módosíüásban a Képviselő-testtilet |45/2014. (VI.25.) szźtműhatźrozatźxal'
elfogadott Zöldkoncepció szerinti fejlesztési irányok is átvezetésre kerültek.

Részletes indokolás

1.$-5.$-hoz

A Rendelet 1. $ módosítĺásáraazéĺt van szükség, mivel atźtmogatható felújítási munkálatok egy új
kategóľiával történő kibővítésére kerül soľ' amelynek eľedményeképpen, lehetősége nyílik a
társashĺázaknak és lakásszövetkezeteknek arra, hogy lakókörnyezetüket élhetőbbé tételével kapcsolatos
munkálatokľapźt|yźnatokatnýjtsanakbeazonkoľmányzathoz.

A lakókörnyezet é|hetőbbé tétele elnevezésĹĺ munka kivitelezése á|ta|źLban a lakók általi kivite|ezésével
tcirténik. A Rendeletben ezen új munkanem źńvezetesre keriil.

Külön, a lakókörnyezet é|hetőbbé tétele elnevezésű munkanem esetén a pźůyźzathoz csatolandó
dokumentumok kerültek meghatźnozétsra. A műszaki ellenőr a|ka|mazása ezen munkanem esetén nem
releváns.

Aztljtámogatĺásifoľmaťlnanszirozźlsikonstrukciójáravonatkozik.

6.$-hoz

A Rendelet 3. $ (lb) és (1c) bekezdésének célją hogy az önkormányzati felújíĹási pźiyánaton induló
társasházak vagy lakásszövetkezętek részére, abban az esetben, ha a tulajdonosok közgyíĺlés keretében
úgy döntöttek, hogy a rezsicsökkentésből szźlrmaző megtakarítrísaikat félreteszik, és nem a közös
költséget csökkentik ezen összeggel, a benyujtott pźiyáľ;atok keretén belül felhaszľráihatjźtk ezen
összeget, és ha ez fedezi az öwész |00oÁ-éń, akkoľ a pźůyźaő vissza nem térítendő támogatás
formájában kapja meg abęruháaźsi kiiltség 50%-źú.

Amennyiben az önĺészt teljes egészében nem tudják rezsicsökkentésből származô megtakarítiásaikból
fedezni, abban az esetben is kapnak kedvezméný a tźrsashźuak, lakásszcivetkezetek, ugyanis a
rezsicsökkentésből származő meglakaritás összegével nő a vissza nem térítendó tźlmogatás méľtéke, és

ugyanennyivel csökken a kamatmentes kö'lcsön méĺéke.

7. $-9.$-hoz

A rendeletmódosítĺás |. és 2. $-a miatt szükséges módosítani a Rendelet 3. $ (2)-(3) bekezdését és a 3.

$ (6) bekezdését.

1O.$-hoz



A telepĺilésképi bejelentési eljárásban hozott döntés beemelését tarta|mazza, valamint a lakókörnyezet
élhetőbbé tétele elnevezésű munkanemre vonatkozó támogatás folyósításához szükséges
dokumentumok körét tarta|mazza. Továbbá azezen munkanemre vonatkozó becsatolandó mellékletek
listáját.

11.$-hoz

A Rendelet męllékleteiľę vonatkozĺian tar|a|maz rendelkezéseket.

12. $-hoz

Jogtechnikaijelleglĺ rendelkezések, haLílyba léptetés éshatá|yźúvesztő rendelkezések.


