
A kihirdetés módja: kifiiggesztés
A kihirdetés napja: 2015.január 30.
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Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefoáľosi onkormányzat Képviselő-testületének

fl2015. (I.30.) tinkoľmányzati ľendelete

az onkormányzat bevételeinek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolĺódó infrastrukturális
beľuházásokľa vonatkoző felhasználás szabályaiľĺól szólĺi 34l20l3. (vI.25.)

önkoľmányzati rendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Oĺlkotmányzat Képviselő-testiilete az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,lakások
és helyiségek bérletére, valamint az e|iďegenítéstikľe vonatkozó egyes szabályokľól szóló
|993. évi LXXVII. torvény 62. $ (3) bekezdésében foglalt felhata|mazás a|apján a
következőt rendeli el:

1.$ Az onkormĺĺnyzatbevéte|einek lakáscéIokĺa és az eze|<hez kapcsolódó infľastrukturális
beruházásokĺa vonatkoző fe|hasznáIźĺs szabźiyaiľól sző|ő 3412013. (VI.25.) önkormźnyzatí
rendelet (a továbbiakban: RendeleĐ 4. s (7) bekezdésének d) pontja a k<jvetkezőkkel egészül
ki:
tO A támogatás folyósítĺisáról (részszámla benyiłjtása esetén a támogatás arányos részbeni

folyósításáról) a társashóz, lakasszovetkezet javóra az önkormányzat akkor intézlrpdih ha|
,,d) jelzáIogjog bejegyzési feltételhez kötött kamatmentes kölcsön esetén a táľsasház,
lakásszövetkezet az <jnkoľmányzat rendelkezésére bocsátja a je|zá|ogbejegyzést tartalmaző
hiteles vagy nem hiteles tulajdoni lap másolatát, melyen a kamatmentes kĺĺlcsĺin ĺisszegének
erej éi g az önkorm źny zat j av átr a a j elzá|o gs o g b ej e gy zé sre került.''

2.s A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3.$ E ľendelet 2015.január 30. napjan |éphatá|yba.

4. s E rendelet ahatáLyba lépést kcivető napon hatáIyźft veszti.
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]. meĺléklet
a 2/20] 5. (I.30.) onkormónyzati rendelethez

Támogatható fetúj ítási mun kálatok

I. Műszaki felújítások

1. Balesetveszélyes épületľész teljes felújítása

2. Teherhordó épületszerkezetek(alapozás,fa|azat, födém, fuggőfolyosó, eľkély)

3. Teljes, vagy ütemezéssel részleges tetőfelújítás

4. Kémények felújítása, bélelése (ĺitemezésselľészleges felújítás' bélelés)

5. Felvonó kozépjavítás, nagyjavítás, cseľe és létesítés

6. Méľetlen gázhá|őzat kiépítése vagy cseréje

7. Víz-, csatomaháIőzat felújítása (beleéľtve afőm&ő źńhe|yezését)

8. Elektromos fővezeték és főelosztó cseréje

9 . Homlokzatok felúj ítása, különösen ha az régőta nem volt felúj ítva

10. Közös tulajdonú központi frĺtési berendezések felújítása, cseľéje

1 1 . Lakóépületek kamerával töľténő felszerelése

1 2. 4ĺkađáIymentesíté s

|3.Egyéb, a tźtrsasház, lakásszövetkezet kĺjzös fulajdonát képezó épitmény,
beľendezés eredeti áIIagźnak (kapacitása, pontossága) helyreál|ítźsa, cseréje vagy
létesítése.

II. Lakókiirny ezet élhetőbbé tételével kapcsolatos munkáIatok

1. osztat|an kĺizös tulajdonban lévő épiiletrészekhez kapcsolódó zöldfelületek
ki építé s éhe z, me gíj itélsáho z



Indokolás

Áttalános indokolás

Az onkormányzat bevételeinek lakáscélokra és az eze|<hez kapcsolódó infrastrukturális
beruhazásokĺa vonatkozó felhasznáIás szabá|yakől szóló 3412013. (VI.25.) ĺinkormiínyzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) részletesen szabźl|yozza a társasházak fe|tĄítźsához
nýjtható önkormanyzatitámogatasokat az <jnkorményzat illetékességi területén beltil.

A ľendeletmódosítás az eddig felmeľiilt tapaszta|atok és a társashtzi közös képviselők
igényeinek figyelembevételével keriilt kialakításra, ező|ta| pźiytnóbarát változások
foganatosításáľa került sor.

Részletes indokolás

1.$-hoz

A sztz sztza|ékbarl magantulajdonú társasházak, lakásszövetkezetek elszámolási
csomagjának benyujtásakoľ a rendeletmódosítás eľedményeképpen a je|záIogtrogbejegyzéshez
kötött kamatmentes ktilcstjn esetén, a ľendeletmódosítást követően a nem hiteles tulajdoni lap
benýjtása is elegendő |esz, érvényre juttatva ezzę| a kĺiltséghatékonyság elvének
éľvényesülését.

2.$-hoz

A kerĹilet igényeihez igazodva, atźlmogatható felújítási munkálatokat tar:talmazó felsoľolás _
a Rendelet 1. számí melléklete - műszaki felújítások csopoľtja egy újabb un. Egyéb
megnevezésrĺ kategóriával kiegés zítéste keľült.

3.$ és 4. $-hoz

Jogtechnikaijellegű rendelkezések, hatályba léptetés éshatáIyźń vesztő ľendelkezések.




