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Budap est Főváros VIII. keľĺilet Józs efvá ro si on k ormány zat
Képvise|ő-testiiletének

3212014. (V[I.29.) tinkoľmányzati rendelete

az onkorm ányzat bevételeinek lakáscélokľa és az eze|<|lez kapcsolĺódó infrastruktuľális
beľuházásokľa vonatkoző felhasználás szabályairĺíl szóló 34lf013. (VI.25.)

iinkormányzati rendelet módosításárő|

Budapest Fővaľos VIII. keľÍilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testÍilete az
Alapttirvény 32. cik<k (1) bekezdés a) pontjábanmeghatźnozott feladatkĺjľében e|járva,lakások
és helyiségek bérletére, valamint az e|iďegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokról szóIó
|993. évi LXXVIII. towéĺy 62. $ (3) bekezdésében foglalt fe|hata|mazás alapján a
következőt rendeli el:

t.$ Az onkoľmĺĺnyzatbevéte|einek lakáscélokĺa és az ezelď:rez kapcsolódó infrastrukturális
beruházźsokra vonatkozó felhasznźllás szabźllyairől szóló 34l20I3. (VI.25.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. $-a helyébe a ktĺvetkező rendelkezés lép:

,,1. $ (1) Az önkormźnyzatkozigazgatási teriiletén lévő társasházak és lakássz<jvetkezetek
évente folyamatosan pá|yázatot nyújthatnak be az osztat|an közcis tulajdonában lévő
épiiletrészek részleges-, teljes felújításához, és gáz alap- és felszállóvezetékfeIt!ítźsźlhoz (a
továbbiakban: műszaki felújítás)' valamint osńat|arl közĺls tulajdonban lévő
épületrészekhez kapcsolódó zöldfelületek kiépítéséhez, megujításőhoz e rendelet szerint, a
képviselő-testület által évente a költségvetésről szóló önkormtnyzati rendelet elfogadásáig
az átmeneti gazdá|kodtsrő| sző|ó <lnkormányzati rendeletben, ań kĺivetően a
költségvetésről szóló önkormanyzatírende|etben meghatźrozott keretösszeg erejéig.''
(2) 

^ 
tátsashźz, lakásszövetkęzet műszaki felújításaihoz cjnkormátnyzati vissza nem

térítendő támogatás és kamatmentes kcjlcsĺjn, az osztatlan közĺjs tulajdonban lévő
épületľészekhez kapcsolódó zöldfeliiletek kiépítéséhez, megiĄításźłloz pedig vissza nem
térítendő támogatás vehető igénybe, az I. mellékletben meghatźrozott munkákľa a 2.
melléklet szerinti adatlapon. A társasház, |akźsszovetkezet a pá|yázatábankiztrő|ag olyan
munkálatokat jelölhet meg, amelyetapźůyázatbenyűjtását követően fog megkezđeni.

(3) Egy társasház,lakásszĺjvetkezet évente két pá|yázatot nyújthat be, az egyik pá|yźzat
tárgyakizfuő|ag a lakókomyezet é|hetőbbé tételére vonatkozhat a ľendelet 1. melléklet II.



pontja a|apján, a másik pá|yázattárgya bármely más felújítási munkanemekĺe vonatkozhat,
amelyet a rendelet 1. melléklet I. pontja tarta|maz.,,

2.s A Rendelet 2.$ (1) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,(1) A társasházak, lakásszovetkezetek felujításthoz az 1. $ szerinti önkormányzati
támogatás irtĺĺt azok a táĺsasházak vagy lakásszövetkezeti közösségek nýjthatnak be

pźiyázaÍot, ahol a magántulajdoni hányad a tulajdonközösségen belül meghaladja az 50%o-

ot."

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

[A társasház, lakásszovetkezet a pályázathoz kateles csatoĺni:J

,,b) az 1. melléklet szerinti munkfü kĺjzül - a lakókĺlrnyezet é|hetőbbé tétele megnevezésű
munkanem kivételével - az e|végzendő munkákra vonatkozó, minimum két kivitelezői
ajźn7atot tételes költségvetéssel, és arĺa vonatkoző ígazolást, hogy a pźiyázott összeg
önrészével ľendelkezik.

c) a lakókömyezet élhetőbbé tétele elnęvezésű munkanem esetében tételes költségbecslést
a megvalósítani kívánt benlhtnás elemeiľől, színes fotódokumentációt a felújítani kívánt
teľĹiletről, aľra vonatkoző igazo|ást, hogy a páIyázott cisszeg ĺ}nľészével rendelkezik,

. valamint a közgyuLés aÍTa vonatkozó döntését, hogy a megvalósítani kívánt beruhazás

legalább 2 évig fennmaĺad.''
4.$ A Rendelet 2. $ (5) bekezdése helyébe a kcjvetkező rendelkezés lép:

,,(5) Egymillió forint feletti beruházási ktiltség esetén _ kivéve a lakókornyezet élhetőbbé
tétele elnevezésű munkanem esetében - a társashźz, |akásszövetkezet köteles műszaki
ellęnőrt alkalmazni. A társasház, lakásszövetkezet a műszaki ellenőľ koltségeit a
beruházásíkoltségekhezhozzźnđhatja és atćlmogatási osszegben elsziímolhat1a.,,

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

,,(|) Az 1. melléklet I. pontjában meghatározott. támogaÍhatő felújítási munkanemeknél a

támogatás összege évente legfeljebb aberuhźaźtsi költség 50o/o-a, amelynek 25%o-a vissza
nem téľítendő támogatás, 25Yo.a kamatmęntes kölcsön. PáIyźuatot benffitani kízárőIag
mindkét támogatási formáľa lehetséges.''

6.s A Rendelet 3. $-a a következő (1b)-(1c) bekezdéssel egészül ki:

,,(1b) Abban az esetben, ha a taľsashź.zvagy lakásszĺjvetkezet rezsicsĺjkkęntésbő| származő
megtakarítása feđezí az (Ia) bekezdésben foglalt <jnĺész 100oÁ-át, és eń' hitelt éľdemlően
igazolnitudja, abban az esetben az onkormźnyzat által nyújthatő támogatás összege évente

legfeljebb abęruhźzási költség 50Yo-a, amelynek I))o/o-avissza nem térítendő támogatás.

(1c) Abban az esetben, ha a tarsashźzvagy lakásszĺlvetkezet rezsicsökkentésből származő
megÍakaritásafeđezí az (Ia) bekezdésben foglalt önĺész egy részét, és ezt hitelt érdemlően
ígazo\nitudja, abban az esetben az onkormányzat általnyújthatő tźlmogatás összege évente

legfeljebb a benůlźľ;ási költség 50o/o-a, azza|, hogy a vissza nem térítendő támogatás

mértéke a rezsicsökkentésből sztlrmaző megtakarítás ĺisszegével növelésre keľül, és a
kamatmentes kölcsön ĺlsszege ezen összeggel csökkentésľe keľül. PáIyázatot benffitani
kizarő|ag mindkét támogatási formźra lehetséges.''



7.s A Rendelet 3. $ (2)-(3) bekezdése helyébe a kcjvetkező rendelkezés lép:

,,(2) Az (1) bekezdés, az (1b)-(1c) bekezdés szerinti támogatás összege nem haladhatja
meg

a) 30 albetét alattitźlrsasház,lakásszovetkezet esetén a 2.000.000'- Ft-ot,
b) 31-100 albetétes társasház,lakásszövetkezet esetén a 3.000.000,- Ft-ot'
c) 101-200 albetétes Íálrsasház,lakásszövetkezet esetén az 5.000.000,- Ft-ot,
d) 201-400 albetétes társasház,lakásszövetkezet esetén a 6.000.000,- Ft-ot,
e) 501- feletti albetétes táĺsashźz,lakásszövetkezet esetén atátsashźu, lakásszcjveÍkezet

lépcsőhazanként jogosult a támogatásra, melynek összege lépcsőhazanként 1.000.000,- Ft
összeg, azza|, hogy a támogatás összege a 7.000.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.

(3) A lakóéptiletek kamerával tĺjrténő felszerelése munkanem esetén a tźtmogatás
albetétszámtól fi.iggetlen, az ígénye|hetó támogatás összege nem haladhatja meg a
beruhazási k<lltség slo/o-tlt - amelynek 25oÁ-a vissza nem térítendő támogatás, 25Yo-a
kamatmentes kölcsĺjn - de legfeljebb a 300.000,. Ft-ot.''

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

,,(6) A lakókörnyezet éIhetóbbé tétele elnevezésű munkanem esetében atámogatás mértéke
aberuházási költség 50%-át kitevő vissza nem térítenđo térnogatás. A támogatás cisszege
nem haladhatja meg a 3. $ (2)bekezdésben meghatározoÍt összeget.''

9.s A Rendelet 4. $ (3) bekezdés helyébe a k<jvetkező rendelkezés lép:

,,(3) A gázvezetékfeliĄításara kapott támogatás esetén amegá||apođás a|źirását kcjvető 180
napon beliil, egyéb miĺszaki felújítási munkálatokľa és a lakóköľnyezet é|hetőbbé tétele
elnevezésű munkanemĺe kapott tźlmogatás esetén a megáIlapodás a|áírását követő 1 éven
belÍil kell megvalósítani.''

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

[A támogatás folyósításáróĺ (részszámla benyújtása esetén a tómogatás arányos részben
folyósításáról) a társasház, ĺakásszovetkezetjavára az ônkormányzat akkor intézkedik, haJ

,,a) a társasház, a lakásszövetkezet bemutatja az építési engedéllyel végezhető felújítási
munkák elvégzéséhez sztikséges jogerős építési engedélý, vagy az építési engedély nélkiil
végezheto felújítási munkákhoz a sztikséges településképi bejelentési eljĺĺľás lefolytatását
igazolő dokumenfu mot.''

(2) 
^ 

Rendelet 4. $ (7) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:
[A támogatás folyósításáróI (ľészszámla benyújtása esetén a támogatós arónyos részben
folyósításáróI) a társasház, lakásszövetkezetjavára az ônkormányzat akkor intézkedik, haJ

,,e) ä tfusasház, a lakásszövetkezet bemutatja a lakókörnyezet é|hetőbbé tételét igazolő
színes fotódokumentáciőt, a felújítási munka elvégzését igazoIő kivitelezési számlákat,
valamint esetlesesen a kivite|ezésre vonatko ző szerződést.,,



11.s (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

12.$ (1) Ez arendeleta20I4. augusztus 29-én1ép hatályba- azza|, hogy a TPEM áIta|mége|
nem bírált, de benyújtott. pá'Iyźzatokĺa is alkalmazni kell - és hatályba lépését követő napon

hatáIyát veszti.
(2)Hatźńyát veszti a Rendelet 2.s Q) bekezdése, az 5. $ (3) bekezdése.

Budapest, 2014. augusztus 27 .
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I. melléklet

Támogatható felrĺjítási munkálatok

I. Műszaki felújítások

1. Balesetveszélyes épületrész teljes felújítása

f . Teherhordó épületszerkezetek (alapozás,fa|azat, füdém, fi.iggőfolyosó, eľkély)

3. Teljes, vagy utemezéssel részleges tetőfelújítás

4. Kémények felújítása, bélelése (ütemezéssel részleges fehijítás, bélelés)

5. Felvonó kozépjavitás, nagyjavítás' cseľe és létesítés

6. Méretlen gźnhźilőzat kiépítése vagy cseréje

7. Víz-' csatoľnahá|őzat felújítĺása (beleértve a fomérő áthelyezését)

8. Elektromos fővezeték és fóelosztó cseréie

9. Homlokzatok felújítása, különösen ha az régőta nem volt felújítva

10. Közös tulajdonú központi frĺtési berendezések felrijítása, cseréje

1 1 . Lakóépületek kamer áv a| torténő fel szeľelése

|2. Akadá'|ymentesítés

II. Lakóköľnyezet élhetőbbé tételével kapcsolatos munlĺílatok
l. osztat|an kĺjzĺjs tulajdonban lévő épĹiletrésze|<hez kapcsolódó

zĺj ldfe I ü l etek kiép íté s éh ez, me gűj ítás źtho z



2. melléklet

ADATLAP

A tdrsashúzak és lakdssziivetkezetek osztatlan kiizös tulajdondban lévő épületrészek részleges-, teljes

felújítdsához, gáz alap- és felszáIlóvezetékfelíljítdsához nyújtandó önkormdnyzati tdmogatások

A Budapest, VIII. kerületi tźtrsasházak' lakásszövetkezetek felújítási pá|yázatźhoz.

Taľsasház' lakásszĺjvetk ezet cime:

Lakások és albetétek szźtma:-

Tulajdoni részarány (magán):...

A tár sashźtz' l akás szövetke zet me ga|aku | ás ának i d őpontj a. .

FelújítáSi munka becstilt osszege elozetes vállalkozói aján|aÍta|:'.. ........... Ft

A társasház, lakásszövetkęzet á|tal vá||a|tösszeg: ............ Ft

Atźrsasház, lakásszövetkezetáita| igényelt kamatmentes kcĺlcsön támogatźs:. ... '.....Ft

Atźrsasház, lakásszövetkezet által igényelt vissza nem térítendő támogatás összege:

Atźrsasház. lakásszövetkezetkíván-e ezze|apźiyźnatáxal külső pá'|yázathoz csatlakozni:

Igen Nem

(a megfelelő r ész a|áhtzandő)

Amennyiben külső pźiyázathoz csatlakozik:

... '... (külső pá|yázat megnevezése), a tiĺľsasház, |akásszövetkezet
á|ta| igényelt vissza nem térítendő támogatás összege:. .. . . . ..Ft

A felújítási munka részletęzése: ......

Az Önkormányzat fe|é az elmúlt néry évben benyrijtott, sikeres korábbi ptiyázatok rész|etezése év,
munkanem, kapott támogatási összeg:

Ft



Alulírott (képviselő neve): Társasház,
Lakásszövetkezet képviselője nyilatkozom, hogy a ... . sz. önkormányzati
rendeletben meghatározott pá|yźzati feltételeket, szabźiyokat ismerem' a pá|yázati adatlapban leírtak a
valóságnak megfelelőek, a másolatban becsatolt dokumentumok aZ eredetivel mindenben
megegyezők. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pá|ytzat kiírójának a valóságnak nem megfelelő
adatszolgáltatás, vagy az eredetivel nem megegyező dokumentáció benýjtasa tudomására jut, a
társasházat a pá|yázat lebonyolítása során a támogatźts folyósításábő| kizárhatja, a pá|yázati
megállapodást vi sszavonhatj a.

T ársashźz, lakásszövetkezet képviselőj e

A benýjtáshoz csatolni kell:

. Alapító okirat l a|apszabá|y másolata

' Hiteles közgyűlésij egyzőkonyv és jelenléti ív

Közgyűlési határozat taľta|mazza: pá|yázati résméte|t, kit biz meg a közgýlés a pá|yázatta|

kapcsolatos ügyintézéssel, lebonyolítással, kivite|ező, miiszaki ellenőr kivá|asztását vagy annak
módját, kamatmentęs kölcsön visszaťlzetésének módját, je|zá|ogsogbejegyzési feltétel esetén a
tu laj dono s ok hozztĘ áru| ását

. Minimum két kivitelezői aján|at

Az árajtn|atra rá kell írni, melyik van elfogadva, aZ elutasítottra ľá kell imi az elutasítas indoklását,
az e|fogadott áraján|atot aközgyu|és által megbízottnak kollaudálni kell.

. Műszaki ellenőľ a|ka|mazásának előíľása esetén a kiválasztott műszaki ellenőr nyilvántartott
mĺĺszaki elIenőrzési j ogosultságát másolatban.

Tźĺrsashźĺz, Lakásszövetkezet önrészét bemutató igazo|ás: eredeti banki igazo|ás,
lakáselőtakarékosság igazo|ás és egyéb foľrás' vagy kozgý|ési határozat a hiźnyző önrész
pótlásárót. Rezsicsökkentésből szá,rmaző megtakarítás esetén, az in, felújítási bankszámláról
eredeti banki igazolás, a felújítási számla |étrehozásáróI szóló kozgyiĺlési jeryzőkönyv, valamint a
kiÍi.iggesztett hiľdetmények

Igazolások arról, hory azOnkormányzatta| szemben nincs taľtozás'

Lakóépület kamerával tĺjrténő felszerelése esetén a pźiytnattal kapcsolďos ügyintézéssel
f e|hata|mazott nyi latkoz atźú arr ő|, ho gy :

aberuházás teljes k<iríĺ lebonyolítása a társasház,|akásszovetkezet feladata,

a beruházás megvalósításához
b eszer ziW b e szer ezték.

szükséges engedélyeket, dokumentumokat

a műkodéshez szükséges előíľásokat betĄák,

a beruházás megvalósítását követően a működtetés teljes körűen a társasbáz,
l akás szövetkezet f e|ad ata

. Lakóépület élhetobbé tételével kapcsolatos munkálatok esetén

szín es fotódokumentác iót a fe lúj ítan i kív źnt terül etľő l,
tételes koltsésbecslést a megvalósítani kívánt zöld beruházás elemeiľől'

I

I



Indokolás

Általáoo. indokolás

Az onkormtnyzat bevételeinek lakáscélokĺa és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális
beruházásokľa vonatkozó felhasznáIás szabáIyairől szóló 34lf0l3. (VI.25.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) részletesen szabáIyozza a tátsasházak feltĄíttsához
nyújtható onkormányzati tźrnogatásokat az oĺlkotmányzat illetékességi területén belül.
A társasházi pá|yázati lehetőségeket az onkormányzat a ľezsicsökkentésből származő
megtakaľítással összhangban is támogatni kívánja, oly módon, hogy azok a taľsasházak és

lakásszövetkezetek, akik jóltakaĺékoskodnak, és megtakarított forintjaikat osszegyujtik, ők -

a különboző felújítási munkanemek esetében - kedvezőbb támogatási ĺjsszegekkel tudjanak
pá|yázní.

Ezá|tal még nagyobb felújítási hajlandóságot elérni a keľiiletben lévő társashazak és

lakásszövetkezetek r észér óI.

Fentieken kívüt a Rendelet módosításban a Képviselő-testület I45l20|4. (vI.25.) szźlmil
határozatával elfogadott Zöldkoncepció szerinti fejlesztési irányok is átvezetésľe kerültek.

Részletes indokolás

1.$-5.$-hoz

A Rendelet 1. $ módosítására azéĺt van sztikség, mivel attmogathatő fe|iĄítási munkálatok
egy új kategóriával tĺiténő kibővítésére keriil sor, amelynek eredményeképpen, lehetősége
nyílik a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek arra, hogy lakóköľnyezetiiket élhetőbbé
tételével kapcsolatos munkálatokrapźiyazatokat nýjtsanak be az Önkotmányzathoz.

A lakókömyezet é|hetőbbé tétete elnevezésű munka kivitelezése titalában a lakók általi
kivitelezésével ttirténik. A Rendeletben ezent1j munkanem átvezętésre kerül.

Külĺ!n, a lakókörnyezet élhetőbbé tétele elnevezésrĺ munkanem esetén a pźiyźzathoz
csatolandó dokumentumok kerültek meghatározásra. A műszaki ellenőľ alkaLmazása ęzen

munkanem esetén nem releváns.

Aziljtárnogatásifoľmaťĺnanszírozásikonstrukcíőjaravonatkozik.

6.$-hoz

A Rendelet 3. $ (1b) és (1c) bekezdésének célja, hogy az önkoľmanyzatifelÍĄításipá|yázaton
induló tźrsashźnak vagy lakássz<jvetkezetek ľészére, abban az esetben, ha a tulajdonosok

közgytĺlés kęretében úgy döntĺittek, hogy a rezsics<jkkentésből származő megtakarításaikat
félreteszik, és nem a közcjs költséget csokkentik ezen összeggel, a benyújtott pá,|yázatok

keretén belül felhaszĺźůhatjźů< ezen összeget, és ha ez feđęzi az olltész |00oÁ-át, akkor a
páIyaző vissza nem téľítendő támogatás formájában kapja meg a beruházásí kcĺltség 50%-át.

Amennyiben az önĺészt teljes egészében nem tudjak rezsicsökkentésből származő
megtakarításaikbót feđezni, abban aZ esetben is kapnak kedvezméný a társasházak,

lakásszövetkezetek' ugyanis a ľezsicsĺjkkentésből származő megtakaľítás összegével nő a



vissza nem térítendő támogatás mértéke, és ugyanennyivel csokken a kamatmentes kölcsön
méľtéke.

7. $-9.$-hoz

A rendeletmódosítás 1. és 2. $-a miatt szükséges módosítani a Rendelet 3. $ (2)-(3)

bekezdését és a 3. $ (6) bekezdését.

10.$-hoz

A településképi bejelentési eljárásban hozott dontés beemelését tarta|mazza, valamint a

lakókĺirnyezet éIhetóbbé tétele elnevezésű munkanemľe vonatkozó támogatás folyósításához
szükséges dokumentumok kcjrét tartaImazza. Továbbá az ezen munkanemľe vonatkozó
becsatolandó mellékletek listáj át.

11.$-hoz

A Rendelet męllékleteire vonatk ozőan tarta|maz rendelkezéseket.

12. $-hoz

Jogtechnikai jellegrĺ rendelkezések, hatályba léptetés éshaÍźt|yátvesńo rendelkezések.




