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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testiilete szamara
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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi
Táľgy: Javaslat
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Ĺilés időpontja:f0I5. május 14.

Társasházakrészére nyújtható támogatási ľendszeľ módosÍtására
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
Emberi Eľőfoľrás Bizottság

Hatźr ozati j avaslat a bizottsźĺgszźtmtra:

A

Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|otetjesztés

megfárgya|ását.

Tisztelet Képviselő-testü|et!

I.

TényáIlás és döntés tarta|mának ľészletesismeľtetése

A

Józsefuáľosi onkormtnyzat az e|miit években indította el a ,,Józsefuáros újjáéptil'' progľamot,
amelynek első részekéntazintézmények fe|tljitásźra, második szakaszaként a közterületek és a paľkok
újjáépítésérekeľült sor. Az onkormányzat a megkezdett munkát folýatva erőfoľrásai jelentős részét
ebben az évben a kerület |akőházainak felújításáľakívánja foľdítani, ezért a f0l5-20l9 közötti
gazdasćlgi progľamjáb an f0I5 ' évet a Társasházak Évekénthatźrozta meg.

keri.ileti tźrsashźnakés lakásszövetkezetek támogatása jelenleg a 34lf0l3. (VI.25.) szźtmtl
önkormányzati rendelet a|apján történik' amely a korábbi tapaszta|atokľa építveés az előttünk álló
időszak igényeinek figyelembevételével koncepcionális módosításra szorul, hiszen az Orlkormźnyzat
az ĺdei évben minden eddiginél nagyobb métékűforrást kíván biztositani a kertilet társashźzainak

A

támopatására.

ÉRKEZETT
2u15
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előteľjesztés mellékletétképező új önkormányzati rendelettervezet (a továbbiakban:
Rendeletteľvezet) továbbľa is tartalmazza a jelenlegi pá|yázati rendszeľ jól működő elemeit, ilyen a

Az

támogatásban részesített Társashazakhoz kapcsolódó pénzügyi rendelkezések (a támogatási szerzódés
kötelező tarta|mi e|emei, a támogatás folyósításának szabźiyai, illętve az e|számo|ás rendje, módja).
(7 . P

énnlgyi rendelkezések)

A korábbi rendeletmódosítások eľedményeképpen a Rendeleffervezetben a beruházási munkanemek
nincsenek taxative felsorolva' így megkötés nélkiil, az adott társasház által legfontosabbnak ítélt
felújításra és zöldesítésre nyílik meg a pá|yźnat benyrijtásának lehetősége. (I' Erte|mező
rendelkezések)

Átemelésre keľült aTársashtnak által is pozitívan értékeltszabá|yozásirész, amely a|apjánegy adott
felújítási munkanemek összevonásának semmí akadźilya nincsen'

pá|yázaton belül a különböző

A Rendelettervezet időbeli hatźt|yatekintetében továbbra is érvényben maradna azrende|kęzés, mely
szerint a pźiyázatok folyamatosan benyljthatóak a Képviselő-testtilet źita| jővźlhagyott keretösszegek
eľejéig. t3. $ (2)]

Az Rende

A

1.

le

tterv ezet źita| bev ezetésre kerül ő módo

s

ítások lénye gi vonásai

:

Rendelettervezet hatá|ya kiteťed a Józsefuárosi tnkormányzatközigazgatási

területén lévő

valamennyi lakóépületre. A szabá|yozás elfogadását követően minden lakókozösség
megnyílik a lehetőség, hogy társasházi ptiyźzatot nýjtson be. (2.$)

szźtmźtra

f.

Atźmogatás méľtékénekdifferenciá|ása a beruházás értékéneknagysźęźúfigyelembe véve kerĺilt
szabźůyozźsľa.(IV. fejezet)

A

t ámo

gat ás

m.ér t,é kéne k s z ab

5'000.000 Ft alatti beruházások esetében

ályo zás a

5.000.000

Frot elérő és afeletti

beruházósok

esetében

A vissza nem térítendő és a kamatmentes köIcsĺjn A vissza nem térítendő és a kamatmentes kĺjlcsön
(önkormányzati támogatás) cisszege évente (önkoľmányzati tźlmogatás) osszege egyĺittesen
legfeljebb a felújítási költség 50 száza|ékáig nem haladhatjameg
terjedhet, me|ynek 50 sztna|éka vissza nem
a) 30 albetét a|atti Társasház esetén a 60
téľítendő.50 szźza|ékakamatmentes kölcsön.

száza|ékot,

b) 31-100

albetétes Táľsasház esetén a 70

száza|ékot,

c)

101- feletti albetétes Táľsasház ęsetén a 75
szźua|ékot'

A Társasház önľészének igazo|ása, minden
P

esetben szükséges.

tiy źnatot benyújtani kizárő|agmindkét támogatási foľmára lehetséges.

Az önkormányzati támogatás megoszlásáról, illetve annak méľtékérőlaTársasháziPá|yázatok
Elb íráló Munkacsoport j avas latár a a po(gármester dönt.

3.

A

trársasházak fe|,űjítási terheinek csökkentéseként

a

kamatmentes kölcsöncjk

futamideje a kölcson cisszegének fi'iggvényében novekszik. (9. $)

visszafizetési

elveinek éľvényrejuttatása érdekében a támogatásban részesített
4. A minél szélesebb źú|ź.ĺĺhatőság
Tĺársasházak listája meg fog jelenni az Önkormányzat hivatalos hiľdetményeit közlő |apjátban és az
internetes honlapján is.

5. Az új Rendelettel bevezetésre keriil a pályázaton kíviili támogatas rendszere is, de kizárólag
azokban az a|acsony költségvetésű felújítások esetében, ahol a lakóközösséget érintő munkanem
kivitelezésének költsége maximum 250.000 Ft-ig teľjed. Ezekben az esetekben önkormányzati
támogatás adható önerő megléte nélki.il is, ennek alapján az önkormányzati tźtmogatás vissza nem
térítendő vagy kamatmentes k<jlcsönből

ä||hat. (15. $)

6. További kedvezményként a Rendetteľvezetben, hogy

-

amennyiben a felújítás megvalósításának

elismert költsége csökken, a felújításimunkák befejezését,valamint az elszámolási csomag
benýjtását megelőzően a Tfusasház á|ta| a pá|yázat ügyintézésévelmegbízott személynek egyszeri
alkalommal lehetősége lesz a támogatási szerzódésben meghatározott összegig pótlólagos munkák
miatt támogatási igény benýjtására. t13. $ (3)]

7. Az önkormźnyzati támogatási összegek folyósításának további feltételekéntbevezetésľe keľülne,
abban az esetben' ha a felújítás költsége meghaladja az 1.000.000 Ft-ot, akkor a Társasház köteles
elhelyezni a lakóingatlan bejáľatáná| egy ún. támogatásról szóló információs táb|źLt, tź|ékoztatva ezze|
a kerület lakosságát, hogy mely házakrészesültek önkormányzatitámogatásban' (2. szźlmű melléklet)
A páiyázati támogatási rendszerben nem elszámolható költség a támogatásľól szóló táb|a beszerzési
díj a, illetve a fe|he|y ezéssel kapcsolatos egyéb költségek.

il.

A beteľjesztés indoka

A rendeletalkotás

ilI.

a Képviselő-testiilet át nem rubázhatő hatáskörébe tartozik.

A döntés cé|ja' pénziigyi hatása

Az onkormányzat legfóbb prioritásai közt

szerepel a kertilet |akőhäzai felújításának támogatása,
ehhez azonban nagyobb métékűönkormányzatitźlmogatźtsi rendszeľ kidolgozása szükséges, ame|y az
új Rendelettewezet elfogadásáva| bevezętésre kerĺilt. A dĺjntéstovábbi célja egy még inkább
pźiyźnőbaráttámogatási rendszer kia|akítása a kerület lakóközösségei

számára.

döntésnek pénzügyi hatása kozvetlenül nincs. A, t,j Rendelet bevezetésével páľhuzamosan
azonban még nagyobb összegiĺ pénzngyi fedezet biztosítása sztikséges a tttrsashźni pá|yázatoka, az
előző évekhez viszonyítva, tekintette| arra, hogy a támogatási összegek növelése várhatóan növeli a
ptiyázőkszámźú.

A

visszafizetési időinteľvallumának növelése esetén számolni ke|| azza|'hogy
a támogatási összeg megtérülési ideje hosszabb lesz, így e jogcímen a következő években, éves
bontásban kevesebb összeget fizetnek majd vissza atátsasházakaz onkormányzat költségvetésébe.

A

kamatmentes kölcsön

A Rendelet alapján

a Képviselő-testiilet

az évęs költségvetési rendeletében kell, hogy meghatározza

a) a társasházi pá|yázat keretein belül elnyeľhető önkormányzati támogatások e|őlrányzatait, és

b) a társasházi pá'|yázat keretein kívül adható önkormányzati

Iv.

támogatások előirányzatait'

Jogszabályi ktiľnyezet

A Képviselő-testiilet

dontése az A|aptörvény 32' cil'k (1) bekezdés a) pontján, a lakások és helyiségek

bérletére, valamint az elidegenítéstikľevonatkozó egyes szabályokról sző|ő |993. évi LXXVil.

töľvény 62. s (3) bekezdésén, illetve a Magyarország he|yi önkoľmányzatairól sző|ő f0|1. évi
cLxxxx. törvény 42. s |' pontján alapul.
Fentiek aĘapjźnkérem az e|oterjesztés melléklet étképezóönkormányzati rendelet elfogadását.
Budapest, 2015. ápľilis 21.

Ä(N/ť

dľ. Kocsis Máté
Pol8áľmesteľ
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Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosĺ Onkormányzat Képviselő-testĺĺletének
120|5. (.......) łinkormányzati ľendelete
a T á ľs a s h á za|<nak adh ató

ti

nko ľm ányz ati támo gatás

o

kľó l

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsęfuarosi onkoľmźnyzatKépviselő-testülete a lakások és
helyiségek béľletére,valamint az elidegenítéstikĺevonatkozó egyes szabáIyokrőI sző|ő 1993.
évi L)O(VIII. tĺirvény62. $ (3) bekezdésében kapott fe|hataImazás a|apján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatéttozoÍt feladatkĺjrében eljárva a kĺjvetkezóket
rendeli el:
I. Iĺľtelmező ľendelkezések
1.$ E rende|et alka|mazásában

a.

felújítás:az osńatlan köztjs tulajđonban lévő épiĺletrészekľészleges-, teljes felújítása,
illętve a közcis fulajdont képezo építmény,berendezés eredeti źilagźnakhelyreállítása,
cseréje vagy létesítése,ideéľtve az energíatakaľékosfelrijítást. Felújítás a korszenĺsítés
is, ha az a korczenĺ tęchnika a|ka|mazásźxa| a táĺgyt eszkoz egyes részeiĺekaz
eľedetitől ęItérő megoldásával vagy kicseréléséve|a tźrgyi eszkoz üzembiztonságát,
telj e s ítőképe s s é gét, hasznźiható ságat v agy gazdas ágo s s ágát nö veli ;
b. Képviselő-testület: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmanyzat
Képviselő-testülete;
c. lakóközcjsség.. aTársasházakképviseletét ellátó teľmészetes vagy jogi személyek;
d. megállapodás: a társasházi páIyazaton nyeľtes Táľsashazakkal az onkoľmźnyzatá|tal
íľásban kötött támogatási szęrződés
e. Munkacsopoľt: Tarsasházi P á|yazatokat Elbíráló Munkacsoport
f. önkormányzati támogatás: a Képviselő-tęstület á|taI az éves kĺjltségvetésrőlszóló
ĺinkoľmĺányzatirendeletben meghatározott keretösszeg erejéig vissza nem térítendő
és l v agy kamatmentes kölcsĺin;
a onkormĺín y zat Bldapest F ővaľo s V III. keľül et Jó z sefu aro si onkoľm źnyzat;
h. Tźrsashźn,illetve Tźrsashźnak:az onkoľmányzat közigazgatási terĹiletén lévő
társasházak. lakásszövetkezetek, akiztrő|agos önkoľményzatí tulajdonban álló tráľsas
lakóéptiletek kivételével ;
i. Polgáľmesteri Hivatal: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri
Hivatal
j. Ptk.: Polgari Tĺiľvénykĺlnyvrőlsző|ő 2013. évi V. tĺirvény
k. zöldesítés: osztatlan k<ĺztjs tulajdonban lévő épületľészę|<hez kapcsolódó zölđfelületek
kiépítése,megújítása, ideértve tetőkeľtek, közös kertek |étrebozását, fe|iýitását;
1. Támogatott: az e rendelet szeľinti támogatásban részesítettTársasház

Il. Általános rendelkezések
2.$

A rendelet hatáIyakiterjed

3.$ (1)

az onkoľmányzatközigazgatási

Az tnkormányzat a ľendelet hatá|ya

tźlmogatást adhat.

aIá

teľtileténlévő Ttrsasházaka'

taĺoző Társasházak részéreĺinkoľmányzati

(2)
Képviselő-testiilet az éves kclltségvetésľől szóló önkormányzati rendeletben hatátozza
meg:^
a) apá|ytzat keľetein belül elnyerhętő önkormányzati támogatás e|oirányzatát és
b) a pźlJyźzat keľetęin kívül ađható önkormány zati tźtmo gatás e|őirány zatéú.

A

Táľsashézak éveĺĺtefolyamatosan pályázatot nyűjthatnak be az osztatlan kĺlzĺjs
tulajdonban lévő épületrészek felújításahoz, va\aĺr:ťrĺtaz osztat|aĺ kĺjzös tulajdonban lévő
épületrészek zölđesítéséhez.

4.$ (1)

(2) A Táľsashazak felújításaihoz önkoľmányzati vissza nem téľítendőtámogatás

és

kamatmentes kölcsön, a zöldesítés munkanem keretében megvalósuló munká|ato|dloz vissza
nem térítendő támogatás vęhető igénybe.

A Társashtnak apźiyźľatukbankizátőIagolyan

(3)
p

á|y ázat b enyúj tás át követő en fo g me

gkezdeni.

A

(4)
zö

munkálatokat jel<ĺlhetnek meg, amelyet a

de

l

Társashának évente két pźůyázatot nyújthatnak be, az egyík páIyazat tátgya kizań|ag
s ítés, a másik p á|y ázat tźlrgy a kizár őIag fe lúj ítás lehet.

IIl.

P áůy ánati

feltételek

A

Taľsasházak felújításahoz, zoIdesítéséhezigényelhető ĺinkormányzati tźtmogatás iránt,
bármely a kerĹilet területén elhelyezkedő lakóközösségpáIyázatot nyrijthat be.
5.$

6.$ (1) A Társasháznak a pá|yźuatra vonatkozó kĺizgyrilési döntéseit a külön jogszabályban
meghatáĺozottak szerint kell meghoznia' amelynek történő megfelelést a Polgármesteľi
Hivatal illetékes szervezeti egysége a benýjtott páIyazat értékelésesorán mindig vízsgá|. A
ktilön jogszabáIyban meghatározoltjelenléti és szavazati aľánýól eltérő közgýlési d<intés
benffi tása esetén a pá|y ázat érvénýelen'
(2)

A Társasház apá|yazatahoz köteles csatolni:
igazo|źst, hogy a Taľsasháznak nincs

a koľábbi visszatérítęndő tźlmogatás
és nincs a tulajdonosoknak rész|etre
hźÍraléka,
keletkezett|ejárt
fizetési
törlesztéséből
vásárolt lakás esetén törlesztő ľészletetérintő fizetésíhttra|ékaaz onkoľmźnyzatta|
szemben.
b) a felújításköltségeit :arta|maző eľedeti tételes minimum két kivitelezői költségvetést, amelyen fel kell ttintetni a kivitelező adőszátmát, cé,gegyzékszźlmát-. A kivitelezői
źrajtnlatokĺará kęll vezetní, hogy melyik került elfogađásra, és melyik elutasításra.
Az elutasítás okát rĺividen indokolni kell.
c) a lakóépület zöIdesítésével kapcsolatosan felmerĹilő munkálatok esetén színes
fotódokumentációt a felújítanikívánt terĹiletről, továbbá tételes költségbecslés
sziikséges a megvalósítani kívánt bentházás elemeiľől, valamint a kozgyí|ésaffa
vonatkozó dĺjntését,hogy a megvalósítani kívánt beruházás legalább 2 évig
fennmarad.
đ)a felújítási munka megvalósításaľa vonatkozó időbeli ütemtervet.
e) alapítő okirat l a|apszabály hitelesített másolatát.
Đ közgytílési jegyzőkönyv és jelenléti ívet, amelynek közgyílési hatźrozatai
tarta|mazzák: a pá|yázati részvételiszĺíndékot,a páIyázattal kapcsolatos ügyintézéssel
megbizott személyt, a kivitelező és ha sziikséges a műszaki ellenőľ kiválasztásátvagy

a) az

2

annak mődját, kamatmentes kölcsön igényléseesetén annak visszaťĺzetésimódját,
je|zá|og bejegyzési feltétel esetén a tulajdonosok hozzź$ánilását, bankgaľancia
esetében a garanciaszerződés és garanciaváIIa|ő nylIatkozat benyújtását, akozjegyzői
vonatkozó ĺyi|atkozatot.
okirat vállalása esetén, pedig akozjegyzői okiľat létesítéséľe
g) abban az esetben,ha a lakóingatIan nem taľsashźniformźtban mfüödik, akkoľ az f)
pontban meghatáľozott kéľdéskcjľĺjkbena tulajdonos vagy tulajdonosok hozzájáruIő
nyilatko zatukban vagy dönté sfü ben ľészl ete s ĺy ilatko zatát.
h) igazolást aľ:a vonatkozóan, hogy a páIyźuő Tźlrsashźlzmekkoľa ĺinerővel rendelkezik,

és az ĺjnľésztbemutató

igazolést, amely lehet eredeti banki igazo|ás,
lakáselőtakarékossági igazoIás és egyéb forľás, vagy kozgyilési hatźrozat a hiźnyző
önĺész pótlásáról.

felszerelése esetén a pá|yázatta| kapcsolatos
ügyintézéssel felhatalmazott ĺyí|atkozatát arről', hogy a beľuhazás megvalósításához
szükséges engedélyeket és dokumentumokat beszęrezték' a mfüödtetéshez sztikséges
ęlőíľásokat betartjti<, valamint a bervhźzétsmegvalósítását kövętően a műkĺidtetés
telj es könĺen a Tarsash áz fe|adata.

i) lakóépület kameráva| töľténő

(3) Nettó egymillió forint feletti felťljítási költség esetén _ kivéve a zöldesítés ęlnevezésiĺ
munkanem esetében _ a TarsashĺŁ köteles műszaki ellenőrt alkalmazni. A Táľsasház a
miĺszaki ellenőr költségeit a felújításiköltségekhez hozzźndhada és a tźlmogatási összegben
elszámolhatja.

Iv. A támogatás méľtéke
7.s (1) 5.000.000 Ft-ot el nem érő felújításesetében az <jnkoľmányzati támogatás összege
évente legfeljebb a felújításiköltség 50 széza|ékáig teľjedhet, amelynek 50 százaléka vissza
nem téľítendő,50 sztnaléka kamatmentes kölcsön. Pá|yázatot benyrijtani l<lzárő|ag mindkét
tĺímogatási foľmaľa lehetséges. A Táľsashaz a feltĄítási kĺiltségtovábbi 50 száza|ékát
ĺjnľészkéntköteles

igazolĺi.

lakóépületek kameľával tcirténő felszerelése munkanem esetében az önkormányzati
albetét szźlmtőI független, az igényelhető önkormányzati támogatás összege nem
haladhatja meg a felújítási köItség 50 szźna|ékźLt,. amelynek 50 száza|éka vissza nem
téľítendő,50 szézaIékakamatmentes kĺjlcsön. A támogatás tisszege azonban nem haladhatja
meg a 400.000'- Ft-ot. Pá|yźzatot benyújtani kizárőIag mindkét támogatási formara

(2)

^
támogatás

lehetséges.
8.$ (1) Amennyiben apá|yáző Társasház kivitęlezésénektjsszkĺiltségeeléri az 5.000.000'- Ftot, lehetőség van nagyobb önkoľmányzati támogatás igénybevételére,amelynek esetében az
ĺinkormányzati tĺímogatás mértékenem haladhatja meg:
a) 30 albetét alatti Táľsasház esetén a 60 szźnalékot'
b) 31-100 albetétes Társashtn esetén a70 száza|ékot,
101- feletti albetétes Társasház esetén a75 száza|ékot.

c)

(2) Atttrnogatás megoszlástrőI és arurak méľtékéről,továbbra is a Munkacsoport javaslatźra a
polgáľmester dönt.

9.$ (1) Kamatmentes kölcsön

a)
b)

c)

d)
e)

legfeljebb

500.001,- Ft _ l.000.000,- Ft támogatásig 1 éves iđőtartamĺa,
1.000.001,- Ft _ 1.500'000,- Ft támogatásigZ éves időtanamÍa,
1.500.001,- Ft _ 3.000.000,- Ft támogatásig 3 éves időtartarrca,
3.000.001,- Ft _ 5.000.000,- Ft tĺímogatásig 4 éves ídotartamĺa,
5.000.001.- Ft feletti támogatás esetén 5 éves időtaľtamľa

adható, amelyet a Táľsashźnhavi egyenlő részletekben köteles az onkormrányzat részéte
visszafizetni. Az előtorlesztés lehetőségét az onkormźnyzatbiĺosítja.Abban az esetben, ha a
törlesztőrészletek hátraléka eléľia 6 havi törlesztő részlet összegét a kamatmentes kölcsön
még hátľalévő összegét a Ptk-ban meghatźrozott kamataival egyĹitt egy összegben köteles a
T tr sasház az onkorm źnyzat r é szérę vi s s zafi zetni.

10. $ A zĺjldesítéselnevezéstĺ munkanem esetében az önkormtnyzatí támogatás mértékea
felújításiköltség 50 százalékát kitevő vissza nem téľítendőtámogatás. A támogatás ĺisszege
azoĺban nem haladhatja meg az 500.000,- Ft-ot.

Y.Pá|yánat elbíľálása
11.$ (1) A beérkezett páIyźnatokat a PolgĺĺrmesteriHivatal illetékes szervezeti egysége
éľtékeliés előkészíti a Munkacsoport soľon következő üléséľe.A Munkacsopoľt tiléséľeaz
illetékes szervezeti egység ,,Bírźiatielőlap'' elnevezésű összesítőt állít össze.
(2)

előlapnak tarta|maznia kell:

^BíráIati
a) aTźlrsashźzcímét,

b) atervezett felújításimunka rövid megnevezését,
c) a tervezett kivitelezési költséget,
d) a felújításimunka megvalósításának időbeli ütemtervét,

Đ
fl
Đ
(3)

A

a Tźrsashźnpénzugyi fedezetének bemutatását,
az adhatő tinkoľmanyzati tźmogatás összegét,
a pá|y ázat érvényességifeltételeinek bemutatását.

pá|yźzatok érvényességenem jelentí az onkormányzatitźLmogatás elnyerését.

Munkacsoport tevékenysége folyamatos _ minden hónap elso hétfőjén 11 óľától -, a
b eérkezett p áIy tnatokkal ö s szhangb an.
(4)

A

A

Munkacsopoľt soľon következő üléseinek időpontját megelózó 5 munkanapon belül
étkezeÍtpáLyázatok már nem keľülnek abíráIő bizottsźę eIé, azokat a Soron kĺjvetkező ülésén

(5)

tźlrgyaI1a.

(6)

Az elbírálásnál súlyozottan figyelembe veęndő:

o statikus szakértői vélemény,
o hatósági kĺjtelezés,
o gázszolgáltatásból tĺjľténőkizárásrőI szóló
. ľ.oxÉrĺlszaltalkiadott figyelmeztetés
o műemléki védettsés.

dokumentum (Gázművek nyilatkozata)'

A

Munkacsoport javaslata alapján a Polgáľmesteľ d<jnt a tćtmogatttsban részesítendő
TársashtŁakĺó| és az önkormányzatitélmogatás összegéről, amely döntés ellen jogorvoslatnak

(7)

nincs helye.

(8) A támogatásban ľészesítettTarsashźzak Iístźljźú
meg kell jelentetni az onkormźnyzat
hivatalos hiľdetményeit megjelenítő lapban és az internetes honlapján is.
polgármesteri dcjntést kcivető 15 munkanapon belül a Tźlrsashźzpźllyázatźnal
kapcsolatosan megbízott szemé|yt az onkoľmányzat fuásban értesítia megítélttámogatás
cisszegéľől és a munkanemekĺől.

(9)

A

(10) Amennyiben az onkoľmányzat pérrzügyi fedezete biĺosítvavan ĺinkoľmányzati
tĺĺmogatásban részesÍthető az éľvényespáLyazatta| rendelkező és az adott évben
önkoľmányzati tźlmogatásban nem részesített Tarsasház is, amely a páIyázat elbírálását
kĺlvetően ugyanabban az évben olyan felülvizsgálati kérelmet nyújt be, amelyből
egyértelmúen megállapítható és szakvéleménnyel igazolt, hogy a pá|yázatában je|zett munka
stirgős beavatkozást igényel. A Munkacsoport javaslata alapjan a Polgármester dönt a
támogatásban részesítendő Táľsasházakľól és az önkormźnyzati támogatás összegéről, amely
döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
VI. Pénzügyi ľendelkezések

12.$ (1)

Az

elnyert támogatás kifizętéséről,annak feltételeirőI

Táľsashazakkal az onko rmányzat íľásbankĺit megállapodást.
(2)

A

a)
b)
c)
d)
e)
Đ
g)

me gállapodásnak tarta|maznia kell

a

pá|yźzaton nyertes

:

a

tźtmogatás összegét, a tźtmogatźtsfelhasználásának uzemezését, a támogatási <isszeg
ehívásának szab áIy ait,
a támogatott munka befejezésénekhatáridejét,
az eIsztnnolás ľendjétés módját,
a tészszźĺrl'labenffitásanak feltételeit,
a kamatmentes kcilcscjn esetén ator|esńo részletek fizetésének rendjét,
a támogatźls megítéléséhez
bemutatott felújítási kĺiltségvetéstmeghaladó költségeket a
tźr sasház kcjtel e s fędęzni,
a Taľsasházatterhe|ő bejelentési kötelezettség a kivitelezés során bekövetkező esetleges
l

változásokĺól'

h) az onkormźnyzati kamatmentes kölcsĺln esetén
ha) tulajdonhanyad mértékéiga jelzálogjog bejegyeztetéséhez az önkormányzat

javára
tcjrténő hozzź$áru|ást vagy bankgarancia vállalást vagy a megállapodás megkötését
kĺjvetően aTámogatott közjegyző elott tett egyoldalú ktjtelezettségválla|ő nyí|atkozatát,
abban az esetben,ha atźttsashénvagy lakásszovetkezet 100 oÁ-baĺ magántulajdonbaĺl
á1ló, kivéve a 7. $ (2)bekezdésében szabáIyozott esetben. A jelzá|ogsog bejegyeztetés, a
bankgaranciaigyiĺtézése vagy akozjegyzői okirat elkészíttętésea Társashźnfe|adata.
hb) a tĺjľlesztő részlet 3 egymást követő hónap nem fizetése esetén ahhozvalőhozzájaľulást,
hogy az önkormányzat a tulajdon hźnyadźraeső köz<is költséget a még fennálló
tartozásba beszámítja. Ebben az esetben az önkormtnyzati tulajdon hányadra eső
társashtzi üzemeltetési költségeket (koznzemi díjak, karbantartás, felújítás) a többi
tulaj dono stárs koteles ťĺzetni.

hc) a töľlesztő rész|et 3 havi elmaradása esetén az önkoľmányzat késedelmi kamatot számít
fel, melynek mértékePtk.-ban meghatározottak alapjĺínalakul.

munka elvégzéséľea L<lvíte|ęzővel a Társashźz kot szerzodést. A szerzođésbena
garanciális és szavatossági igények érvényesítésilehetőségeinek is szerepelnie kell.

(3)

A

A kivitelezést a gázvezeték felújításáľakapott támogatás esetén a megállapodás
aláítását követő 180 napon beltil, egyéb felújításimunkálatolľa és a zöldesítés elnevezésű
munkanemľe kapott támogatás esetén a megáI\apodás aláírását követő 1 éven belül kell
megvalósítani. E bekezdésben foglalt hataridőn belül fęl nem haszná|ttźlmogatást aTźtrsasház
13.$ (1)

elveszíti
(2)
támogatás igénybevéte|éhezszükséges, amegá||apodásban rogzített dokumęntumokat
^ bekezdésben foglalt és kivitelezési határidő leteltét követő 180 napon belül van mód
az (I)
benyújtani a Polgármesteľi Hivatal illetékes szervezeti egységéhez.

(3) A felújítási munkák befejezését,és az elszámolási csomag benýjtását megelőzően a
Táĺsasház képviselőjének egyszeľi alkalommal lehetősége van arľa, hogy ha a felújítás
megvalósításanak elismeľt költsége csĺlkkent, akkor pótlólagos munkálatok e|végzéséreigéný
nýjtson be, a támogatási szeruődésben meghatźrozott támogatási összeg erejéig. A beéľkezett
igényekről a Munkacsoport javas|ata a|apjźĺĺa polgármester jogosult d<jnteni.

(4) A tĺĺmogatás folyósítása a felújításimunkák befejezésétkĺjvetően a Társasház á|ta|
benyújtott, önkoľmányzat á|taI ellenőrzĺjtt és elfogadott sztnr/'źů< aIapjćln történik.
Amennyiben a Társasház áItaI benffitott elszámolási csomagban becsatolásra keľülő
dokumentumok valamelyike foľmai|ag vagy taľtalmilag hiányos, akkor a Polgármesteľi
Hivatal illetékes szervezetí egysége valamennyi hiányosság megjelölésével hiánypótlást és
kiegészítéstkéľ.A Tátsashźznak a hiĺínypótlás teljesítésérea fe|szőIító levél kéillezvétęIétő|
számított 30 nap áll a rendelkezésére. A támogatás folyósításiíľa csak és kizźltő|ag a
hianypótlási felhívásban foglaltak teljesítéseesetén van mód.

(5)

A

felújításideje alatt a teljes kivitelezés befejezése előtt részszámla abban az esetben

nýjtható be, ha a támogatás méľtékemeghaladja az egymí|Iió forintot és a kivitelezés
legatább 30%-os befejezettségi állapotban van. Anyagvásarlásra, vagy annak előlegére,

vállalkozási díj előlegére ľészszźtmlanem nyújtható be. Abban az esetben, ha a páIyźlzatban
több felújítási munkanem keľült ĺĺsszevonásra, akkor részszám|akizárő|ag akkoľ nyírjtható be,
ha valamelyik munkanem teljes egészében megvalósult. E bekezdésben meghatározott
munkál ato k igazo|ását a a a me gbízott muszaki e l lenőr íľásban j o go sult.
(6) A támogatás folyósításárőI (részszámla benyújtása esetén a tźlmogatźtsarányos részbeni
folyósításáľól) a Táľsashźz javźra az onkoľmányzat akkoľ intézkedik, ha
a) atársashźzbemutatja azépitésíengedéllyelvégezhető felújítási munkák e|végzéséhez
szÍikségesjogerős építésiengedélý, vagy aZ építésiengedély nélkül végezhető
felújítási munkákhoz a szfüséges településképi bejelentési eljaľás lefolytatását igazolő
dokumentumot.
Tarsasház máso|atbaĺ źńadja a felújítási, zölđesítésimunkák elvégzésétigazo|ő
kivitelezési szám|ákat, vá||a|kozési szerzóďést, építésinaplót, felmérési naplót, źiadásátvétel i j e gy zőkonyv et,

b) a

c)

egy millió forint feletti felújítás esetén a Társashźn felújítási munkáinak páIyźnat
szerinti elvégzéséta műszaki ellenőr igazolta. Génvezeték-, kémény-, elektromosfelújításesetén avégszámla benyijtásakoľ szakhatóságiigazo|ás is sztikséges.

d) jelzálogiogbejegyzési feltételhez kĺjtött kamatmentes kölcsĺin esetén aTátsasház az
tinkoľmányzat rendelkezésérebocsátja a jelzáIogbejegyzést tnta|maző hiteles vagy

e)

Đ

g)

h)

nem hiteles tulajdoni lap másolatát, melyen a kamatmentes kölcsön összegének erejéig
az onkorm tny zat j av fu a a j e|zá|o g o g b ej e gy zé sre került.
a bankgaraĺcia vállalásnál - a kamatmentes kölcsön összegére vonatkozőan _ a
Társasház eredetben az onkormtnyzat rendelkezésére bocsátj a a garanciaszerzódést és
a garanciavźila|ő nyilatkozatát, hogy 6 havi törlesztő tész|et elmaľadása esetén az
onkormányzat a gararlciaszeruođésbenfoglaltak szęrint lehívhatja a még vissza nem
ťlzetett támogatási összeget, az e rende|et 9. $ (1) pontjában meghatáľozott késedelmi
kamatokkal együtt. Amennyiben a garanciaszerződés és a garurrciavállaló nyilatkozat
az elszámolási csomag ľészekéntnem keľülnek benyújtásta, az Önkormányzat e|źĺ||hat
a megállapodástól.
a Tźrsasház benýjtja az elkészítettkozjegyzői okiratot az onkormányzat javźra,
melyben aTźrsasház kĺjtęlezi magźń aľra, hogy atátmogatási jogviszonyból minđenkoľ
fennálló tartozása mértékéreelfogadja a tźlmogató nyilvántartásai a|apjáĺ készült,
kozjegyzói okiratba foglalt ténýanúsítvanyt.Amennyiben az okirat nem kerĹil
és benyújtásraazelszámolási csomag részeként,az onkoľmźnyzat elátlhat
elkészítésľe
a megállapodástól.
a Társashtz bemutatja a zo|đęsítésután készült színes fotódokumentációkat, a
felújításimunka elvégzésétigazo|ő kivitelezési szźtmlźů<at'valamint esetlegesen a
kivitelezésľe vonatko ző szęrzodést.
abban az esetben, ha a felújítás költsége meghaladja a bruttó 1.000.000 Ft-ot, a
Tźtrsasház a lakóingatlan kapubej źxatźnáI,jól látható helyen elhelyez egy támogatásról
szóló informaciős táb|tlt. A táblán szereplő adatokat és a tábla mintáját a Rendęlet 2.
melléklete tarta|mazza. A pá|yazati támogatásban nem elszámolható költség a
támogatásról sző|ő tabla egyszeri beszerzési dija, valamint a kihelyezéssel
kapcsolatban fęlmeriilt egyéb k<iltség.

Az

onkormányzat fenrĺtĄa a jogot, hogy a megállapodást érintő minden okiratot
bekérhessen és megtekinthessen.
(7)

14.$

(l) Ha a kivitelezés költsége kisebb, mint az önkormanyzati

<isszeg,

tźtmogatás a|apjźÍképezo

akkor csak a támogatás arányos része ťĺzethető ki.

(2) Amennyiben az e|végzett munka tényleges bekerülési költsége magasabb a pályázat
ľészekéntbenyrijtott költségvetésben szeľeplő összegeknél, a többletköltség tulajdoni
hanyaduk ar źnyáb arl a tul

aj

dono stars akat terhe li.

(3) Az önkormányzati tźtmogatás visszavonható a trímogatás nem rendeltetésszeľű
felhasznéiása, a támogatási szęrződésben foglaltak nem - vagy részbeni teljesítése, a

Támogatott bármely nyilatkozatának visszavonása, vagy az abban foglaltak megszegése
esetén.

() Az ĺinkormanyzati támogatás visszavonása esetén amźlr igénybe vett támogatźs egészétaz
igénybevétel napjától a jegybanki alapkamat kétszęresénekmegfelelő kamattal növelt

<isszeggel kell visszaťlzetni, a Polgármesteri Hivatal illetékes szewezeti egysége által
kiktildött felszólító levél kézhezvéte|étő|sztnĺított30 napon belül.

A támogatás folyósítása atémogatélsíszerzóďésben meghatátozott. forrás ĺjsszetételszerinti
pénzljgyi és időbeli titemezésben a készültségifokkal arányosan és utólagosaĺ a pźiyézőźltal

(5)

benyrijtott szánrlfü és teljesítést igazoIő dokunentumok alapjarr töfténik, rnelyek ellerrőrzését
a Polgáľmesteľi Hivatal illetékes szervęzęti egysége végzi.

A támogatott felújítás akkor tekinthető befejezettnek, megvalósultnak, ha a támogatási
szerzőđésbenmegjeliilt feladat e rendeletben valamint a megá||apodásban meghatátozottak
szerint és a hatósági engedélyękben foglaltaknak megfelelően teljesült.
(6)

(7) A támogatást azoĺtna| és egy összegben, az ígénybevételnapjától a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő kamattal nĺivelt összeggel vissza kell fizetni, ha a tĺímogatás
odaítélésétőlszámított 3 éven belül az onkoľmányzat tudomására jut, hogy a támogatást
igénybe vevő a páIyázatábarl, vagy az aL.lhoz csatolt iratokban valótlan adatokat k<jzölt. Ebben
az esetben az onkormtnyzat a tudomásara jutását követő 15 napon belül fęlszólító levelęt
kiild a Támogatott tészére,melynek kézhezvétę|étő|számított 30 napon beltil van lehetőség a
támogatási összeg kamattal novelt osszegének visszafizetésére.

VII. Pályázaton kívüli támogatás

l5.$ (1) Az önkormányzat koltségvetésénekelfogadását követően, pá|yázaton kívül, a
Tarsashazak életébenfelmerĹilő alacsony költségvetésű felújításokľa- melyek a lakókdzösség
egészétérinti - önkormányzati tźmogatás adhatő, ha ennek pénzügyi fedezete a 3. $ (2)
bekezdés b) pontj a alapján biztosított.
támogatás a|apját a tényleges kivitelezési kĺiltségképezi, amely keretén belül maximum
^
250'000
Ft-ig terjedő munkálatokľa évente egy alkalommal adható pá|yázaton kívüli
(2)

önkoľmány zati támo gatás'

(3) A ptiytnaton kívüli <inkormányzati tźlmogatás adható anélkiil is, hogy a Társasházak a
megvalósításhoz szükséges öneľővel vagy annak egy részéveIľendelkeznének' Az
önkoľmanyzatitttmogatás vissza nem térítęndővagy kamatmentes kĺilcsönből áll.

(4) A kamatmentes kölcsön maximum 1 éves időtartamĺa adha/':ő, amit a Társashaz havi
egyenlő részletekben kĺjteles az onkormźnyzat részérevisszafizetni. Az onkormányzat az
előtĺirlesaéslehető sé g ét biztosítj a'
(5) Apá|yazaton kívül adható önkormányzatitétmogatáshozaTźrsasháznak be kell nyújtania:
a) aTźtrsashźĺzközgyĺĺlésen szülętett döntését a munka e|végzésérolés az önkormányzati
támo gatás kérés érő l, me gj e l<l lve az igény eIt támo g atás fajtáj át.
b) minimum két kivitele ző árajáĺIatot az elvégzendő munkálatľa , tovélbbá
c) minden olyan iratot, amelynek a becsatolását a támogatás megítélésébena
j avaslattételi vagy dcjntési j o gosultsággal rendelk ezó kér.
(6)

a Munkacsopoľt javaslata alapjźn a polgármester
Az önkormányzatitźffiogatás méľtékéľől

dĺjnt a 3. $ (2) bekezdés b) pontjának figyelembevételévęl.

(7) A páIyázaton kíviili támogatás megítéléseesetében a megállapodás aláírźtsát követő 60
napon belül kell a Társasháznak megvalósítania a felújítást. A támogatás igénybevéte|éhez
sziĺkséges,a megáIlapodásban rogzített dokumentumokat a kivitelezési hatfuidő leteltét
követő 30 napon belül van mód. A hatáľidőn belül fęl nem hasznź/rt tźLmagatást a Taľsasház
elveszíti.

A rendelet szabá|yait a páIyázaton kívĹili támogatásra az e fejezetben foglalt eltéľésekkel
kell alkalmazni.
(8)

YI|I. Zár ő
16.$ (1) E rendelet 2015. május

(2)

E

ľen d elkezés ek

2l. napjánléphatá|yba.

rendęlet rendelkezéseit a hatźiybalépéstkcjvetően benffitott pźlyázato|<ra kell

alkalmazni.

(3) Hatályát vęsńi az onkoľmányzat bevételeinek lakáscélokĺa és az eze|ďlez kapcsolódó
infrastrukturális beruházáso|<ra vonatkozó felhasznź.Jźlsszabá|yairól szóló 34120|3. (VI.25.)
önkormányzati rendelet.
Budapest, 2015. május 04.

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté

polgármesteľ

...
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) önkormány

zati rende|ęthez
1. melléklet

ADATLAP
T źn sashźz.l Lakás szĺive tkęzet címe :

TáľsashźuJLakásszt jvetkezethe|yrajziszělma..

Albetétek és lakások szźlma..
.........
Magánfulajdoni ľészaľĺíny:

A

Társashá z/Lakźsszovetkezet megalakulásának időpontj a:

Tár s as ház/Lakós szovetkezet

b

an|<számla számai

:

|J zeme|tętési: .......'......

Felújítási:.
Ktjzos képviseletet ellótó

:

Neve, megnevezése: .............
Címe:
Vezetékes telefonszáma: .............
Mobiltelefo n szttma:

...

E-mail cím: ..........

A

t erv e zett m

un k dl at o k

a T úrs as h dz/L akós s zijv et k e ze t dii n t és e alapj

dn :

A fęlújításimunka megnevezése:

A felújításimunka

bruttó kivitelezési kĺiltsége:

ATaĺsashazlLakásszovetkezetá|ta|váI|altösszeg(ĺinĺész):

A TaľsashazlLakásszovetkezet által igényelt kamatmentes kölcsön önkoľmányzatitźĺrlogatás:

A

TársasházlLakásszĺjvetkezet áIta| igényelt vissza nem térítenđőĺinkormźnyzati tĺĺmogatás

osszege:

A Taľsasház,Lakásszovetkezet kíván-e ezzel apáIyźzatával külső páIyćuathoz csatlakozni:
(a megfelelo rész

a|áhuzandő) Igen

Nem

L0

Amennyiben külső páIy ázathoz csatlakozIk:
...............

(a ktilső pźĺIyazatmegnevezése), a

Társasház,

LakásszovetkezetźitaIígénye|ttámogatásméľtéke

Az

onkormányzat felé az elmúlt négy évben benyĺrjtott, sikeres korábbi páIyźzatok

rész|etezése (év, munkanem, kapott támogatási összeg):

Alulírott (képviselő neve):

a ..............
Tźlrsasház/Lakásszövetkezetképviselője nyilatkozom, hogy a ..............

sz. önkormźnyzatí ľendeletben meghatározott pá|yźĺzatifeltételeket, szabáIyokat ismerem' a
ptiyázati adatlapban leírtak a valóságnak megfelelőek, a másolatban becsatolt dokumentumok
az er ęđetívelmindenben me

ge

gyezők.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a páIyźzat kiírőjának, a valóságnak nem megfelelő
adatszo|gáItatás, vagy az eređetivel nem megegyező dokumentáció benyujtása tudomására jut,
atársashźnat apźiyźnatlebonyolítása soľĺínatźĺmogatás folyósításábőIkiztrhatja, apéiyázati
megállapodást visszavonhatj a.

Képviselő neve
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Ind okol ás

so

"'u ::)łŕff.T:: ] *':: #ffi älľItrĺ:iäilogatá

kľó l szóló

Általanos indokolás

A34l20I3. (VI.25.) önkoľmiányzatirenđelethatttlyba lépéseóta több alkalommal keľiilt sor a
rendelet módosításara, azoĺbarl most sztikségessévć]t e szabá|yozási tertilet koncepcionális
újragondolásľa, tekintettel arra, hogy az onkormanyzat az elk<ivetkező időszakban Íninden
eddiginél nagyobb mértékűpénzngyi fedezętet kiván biztosítani a keľiilet lakóépületeinek
támogatźsára.

Részletes indokolás
I. Értelmező rendelkęzés ek
1. $-hoz

Erte|mezó rende lkezé seket taľtalmaz.
II. Altalános rendelkezések

2. $-hoz

A rendelet teľületi

hatá|vźtrő| rendelkęzik.

3. $-hoz

(I)Azönkormányzatl'támogatásbanrészesíthętőkkt jrénekmeghattrozása.

,
l

A

tźrsashazi pá|yazatokĺa biztosított pénzügyi fedezetet az éves kĺiltségvetésrőlszóló
ĺjnkormányzati rendeletben kell meghatározni.

(2)

4. $-hoz

]
|
]
]

(I) Apá|yazatok benffitásĺának időintervallumát határozzameg.
(2) Azönkormányzatitáĺnogatás

foľmájának meghataľozása.

(3) ApáIyazatban megjelĺilt munkanem kezdési időpontjríľa vonatkozó szabźiyozás.
(4) ApáIyazatok gyakoriságanak meghatározása.
III. P áIy źzati feltételek

i

5. g-hoz

A

i
l
t

ľendelet személyi hatá|ytnak megállapítása, tehtú a tźĺrsasházl pá|yázatok benyújtásaĺa
jogosultak kĺjľénekszabáIyozása.

l

a

6. 6-hoz

páIyázatkötelező

tartalmi elemeit határozzameg.

IV. A támosatás mértéke
7.-8. $-hoz

Az ĺinkorm ány

zati támo gatás mértékéneké s me go szlás anak me ghatźlro zása.

9. $-hoz

A kamatmentes kölcsön visszafizetési időtartamanak meshattlÍozása.
10. $-hoz

A

zöIdesítés elnevezésű munkanem esetén igényelhető önkormányzati támogatás foľmájának

és métékénekmeghat źlrozása.

Y.PáIvázat elbírálása
11. $-hoz
(1)-(6) A.társashźľ;ipźĺIyázatokelbíľálásábaĺrésztvevők körét határozzameg, illetve a dontés
előkészítésérevonatko zőan tarta|maz ľendelkęzéseket.
(7)

A

d<intésre jogosult személy megnevezése.

(8)-(9) Meghataľozza a támogatásban részesített Taľsasházak értesitésénekhatáridejét és
módját.
(10) Meghatározza a feliilvizsgálati kérelem benyújtásanak lehetőségét és módját.

VI. Pénzügyi rendelkezések
12. $-hoz

Atámogatźlsiszerződéskötelezőtarta|mielemeithatáľozzameg.
13. $-hoz

A

p áIy ázati elj

(1)-(2)

áľás

el s zámo

l

ás

ával kap

A felrijítási munkanemek

c so

lato s szab áIy ait r enđezi.

és az elsziímolási hatĺíridők meghatározása.

(3) Pótlólagos munkálatok elvégzéséteiranyuló igények

benýjtási feltételeinek szabáLyozása.

@)

Az elszámolási csomag

(5)

A részelszámolásľa vonatkozó rendelkezések.

(6)

Az ĺinkormĺínyzatitámogatás folyósításának feltételeinek meghatározása.

(7)

A megállapodást érintő iľatok bekérésénekés megtekintési joganak meghatźlrozása.

hianypótl

ás

źra

nyiw a áI|ő hatanđőme gállapítása.

14. $-hoz

A

támogatás folyósításĺĺnak és visszafizetésének, valamint
visszavonásanakfeltételeittaľtalmazőszabźiyozás.
Y II.

P á|y

az önkormźnyzati

támogatás

ázaton kívüli támo gatás
15. $-hoz

Apá|yazaton kívüli tźlmogatás keretében benýjthatő pá|yazatokrész|etszabá|yaittarta|maző
ľenđelkezés.
v |II, Zát ő rendelkezések
16. $-hoz

HatáIybaléptető,valaminthatáIyátvesńőľendelkezésektarta|maz.

Hatásvizsgálati lap

A

ľendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi
C)oo(. törvény 17. $ (1) bekezdése előfuja az e|őzetes hatásvizsgáIatot: ,,A jogszabáIy
előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességíi- előzetes
hatásvizsgálat elvégzésévelfelméri a szabáIyozás várható kovetkezményeit. Az előzetes
hatósvizsgálat eredményéľőla Kormány áltąl előterjesztendő tt)rvényjavaslat, ilĺetve
kormányrendelet esetén a Kormdnyt, onkormdnyzati rendelet esetén a helyí onkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kpll. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az óltala
meghatórozott esetben a kazjogi szervezetszabályozó eszkĺjz előkészítője előzetes
hatásvizs gálatot végez,,'

A hatásvizsgálat

során a (2)bekezdésben meghatározottakat kell vizsgálni.

1. Társada|mi, gazdasági, kĺiltségvetésihatása: Társadalmi hatásként jelentkezik, hogy a
rendelet elfogadásával a kerület területén található lakóköz<jsségek mindegyike számźra
megnyílik a lehetőség, hogy lakókĺirnyezetében felmeľĹilt pľoblémak orvoslása érdekében
páIyźzatot nyijtson be az onkormanyzathoz. A rendelet alapvető célja, hogy minden
eddiginél nagyobb arryagi erőfoľrásokat biĺosítsanaka keľület |akőházaínak megújítástlra.Az
új rendelet megalkotásatovábbá egy átIáthatóbb és pá|yaző- barátabb jogszabźiyi köľnyezetet
is eredményez. Költségvetési hatásként jelentkezik a többletkĺjltség, így az ideí évbeĺés az
elk<lvetkező években a költsésvetés tervezésekor az aĺyasi fedezet biztosításával számolni
kell.
2.Komyezeti

és egészségikövetkezményei: Nem releváns.

Adminisńrativ terheket befolyásoló hatása: A pźiyázők kcjrének kibővítésévelés a nagyobb
támogatási intenzitás biztositásával várhatőan nĺjvekedni fog a beéľkezett pá|yázatok száma
ís, ez apé;Jyázatold<al foglalkoző szewezeti egység belső munkamegosztásának átgondolását,
3.

a humán eľőforľást átcsoporto sítását j elentheti.

4. A

jogszabály megalkotásának sztfüségessége, a jogalkotás elmaradásának vźlrhatő
kĺjvetkezményei:A rendelet módosítása a Társasházak évérevaló tekintettel vált szĹikségessé,
hogy egy diffeľenciált és még nagyobb intenzitású támogatási rendszer kerüljcin bęvęzetésľea
kertilet teljes újjáépüléseéľđekében.
A keľületi fejlesztések megvalósulása indokoljfü a
rendelet módosítását, a módosítás elmaradásának jogszabźiyi következménye nincs.
5. A jogszabáIy a|ka|mazásához sztikséges személyi, szervezeti,tárgyí és pénzügyi feltételek:

Az iĄ

rendelet bevezetésével várhatóan több páIytzat fog érkezni az e|őzo évekhez
viszonvítva. amire már a2015. év során költségvetési forľást sziikséses biztosítani.

