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Targy: Javaslat az „Otthon-feldjftasi tamogatas” palyazat kifrasara

Eloterjeszto: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Novaczki Eleonora vagyongazdalkodasi 
igazgato

Keszitette: Novaczki Eleonora
A napirendet nyilvanos iilesen lehet targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg sziikseges.

Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiilete a 257/2017. 
(XII. 19.) szamu hatarozataban dontott Jozsefvaros kozigazgatasi teriileten levo, onkormanyzati 
tulajdonu lakasok azon berldi szamara, akik berleti dij fizetesi kotelezettseguknek maradektalanul 
eleget tesznek, veluk szemben magatartasi problema nem meruit fel es ervenyes berleti szerzodesuk 
van, Otthon-felujitasi tamogatasi palyazatrdl. A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 2017. ev ota 
tamogatni kivanja palyazat utjan a palyazat felhivasban felsorolt feleteleknek megfeleld es a 
felhasznalasi es elszamolasi felteteleket elfogadd jozsefvarosi lakasberloket.

Mindazon berlok palyazhatnak a tamogatasra, akik a palyazat benyujtasat megelozo legalabb 24 
honapja ervenyes berleti szerzodessel rendelkeznek, 12 honapon keresztiil hataridore megfizettek a 
lakbert es a kapcsolddd kulon szolgaltatasi dijakat, vagy korabbi hatralekuk rendezesere kotott 
megallapodasban eloirt reszleteiket hianytalanul teljesitettek, valamint a berleti szerzodesben 
foglaltak alapjan, berlemeny-ellendrzesi jegyzokonyv altal igazoltan tartozkodnak minden olyan 
magatartastol, amellyel lakotarsaik nyugalmat, berlemenyeik rendeltetesszeru hasznalatat zavamak. 
A palyazat fokent azon felujitasi, korszerusitesi, komfortfokozat emelessel jaro, 
energiahatekonysagot javito munkalatokat kivanja tamogatni, amelyek tartosan emelik az 
onkormanyzati berlakas hasznalati erteket.

A Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. (a tovabbiakban: JGK Zrt.) a fenti szempontok es berldi 
igenyek alapjan az alabbiakat javasolja a tamogatando munkanemek, tevekenysegek koze felvenni:

• bejarati ajtok csereje,
• penesz-es paramentesito (Aquapol), szelldzteto berendezesek beszerzese es telepitese,
• nyilaszardk felujitasa, iivegezese, passzitasa, festes-mazolasa, illetve csereje,
• tisztasagi festes,
• ho-es vizszigeteles,
• padlo- es falburkolatok javitasa, illetve csereje,
• vizdrak felszerelese, illetve csereje,
• elektromos szerelvenyek es vezetekek csereje,
• energia takarekos vilagito testek beepitese, csereje,
• futeskorszerusites, elektromos es/vagy hoszivattyus futesrendszer kiepitese,
• elektromos halozat kapacitas bdvitese,
• gepeszeti berendezesi targyak (mosdo, WC stb.) es szerelvenyeinek kiepitese, felujitasa, 

csereje,



• almennyezet epitese (nagy belmagassagu lakasok eseten, energiahatekonysagi celbol), 
• ingatlanok csatolasaval kapcsolatos muszaki- es adminisztrativ feladatok.

A keret felhasznalasara a keret kimeriileseig, de legkesobb 2022. augusztus 31-ig javasoljuk a 
palyazati hataridot megallapitani azzal, hogy a tamogatasi szerzodes megkotesere vonatkozo 
hataridd 2022. oktober 31. napja. Az „Otthon-felujitasi” tamogatas adomentes juttatasnak minosul. 
A tamogatas teljes osszege a beruhazas keszre jelenteset es az Onkormanyzat altali elfogadasat 
kovetoen, utofinanszirozas formajaban keriil kifizetesre olyan modon, hogy a szamlaval igazolt 
koltsegek 100 %-a, a szamla nelkiili - kizarolag a kivitelezeshez kapcsolodo, nem engedelykoteles 
szolgaltatasok eseteben - elvegzett munkalatok Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
Ingatlanszolgaltatasi irodaja altal igazolt koltsegeinek legfeljebb 75 %-a fizetheto ki bed6 reszere. 
A keretosszegbol palyazat utjan reszestilhetnek az arra jogosult berlok. Palyazatonkent legalabb 
brutto 50 ezer Ft legfeljebb brutto 300 ezer Ft erteku beruhazas szamolhato el. Az elvegzendo 
munka erteke a brutto 300 ezer Ft-os hatart meghaladhatja, amennyiben a palyazattal nem 
tamogatott reszt a berlo sajat maga vallalja finanszirozni. Egy berlo egy palyazatot nyujthat be, egy 
lakasra berlotarsak eseten egy palyazat nyujthato be. A palyazat onreszt nem, de elofinanszirozast 
igenyel. A palyazat nyerteseirol a Tulajdonos, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi 
Bizottsag dont a JGK Zrt. javaslata alapjan.

IL A beterjesztes indoka

A palyazat kiirasara a Tisztelt Bizottsag jogosult.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A hatarozati javaslat elfogadasa nem befolyasolja az Onkormanyzat 2022. evi berleti dij bevetelet, 
valamint kiadasi eloiranyzatat.

Jelen dontes penziigyi fedezetet igenyel. A penziigyi fedezet az Onkormanyzat 2022. evi 
koltsegveteserol szolo 6/2022. (II. 24.) onkormanyzati rendeletben 8. mellekleteben, az Otthon 
felujitasi tamogatas cimen rendelkezesre all.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A Bizottsag dontesi hataskdre Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviselo-testuletenek a Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es Miikbdesi Szabalyzatarol szolo 
36/2014. (XI.06.) onkormanyzati rendelet 4.1.3. pontjan alapul, amely szerint a Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag dont az Otthon-felujitasi programrol 
szolo onkormanyzati rendeletben meghatarozott bizottsagi hataskorokbe utalt ugyekben.

Fentiek alapjan kerem a Tisztelt Bizottsagot, hogy a donteset meghozni sziveskedjen.

Mellekletek:
1. szamu melleklet: Otthon-felujitasi tamogatas palyazati felhivas
2. szamu melleklet: Otthon-felujitasi tamogatas palyazat adatlap
3. szamu melleklet: Otthon-felujitasi tamogatasi szerzodes tervezet

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi 
es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag........ /2022. (III.23.) szamu hatarozata

„Otthon-felujitasi tamogatas” palyazat kiirasarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1 .) a berlovedelmi program kereteben, „Otthon-felujitasi tamogatas” palyazatot ir ki az 
eloterjesztes melleklete szerinti tartalommal, azon onkormanyzati lakasberlok reszere, akik a 



palyazat benyujtasat megelozo legalabb 24 honapja ervenyes berleti szerzddessel rendelkeznek, 
es 12 honapon keresztiil hataridore megfizettek a lakbert es a kapcsolodo kiilon szolgaltatasi 
dijakat, vagy korabbi hatralekuk rendezesere kotott megallapodasban eloirt reszleteiket 
hianytalanul teljesitettek, valamint a berleti szerzodesben foglaltak alapj^n, berlemeny- 
ellenorzesi jegyzokonyv altal igazoltan tartozkodnak minden olyan magatartastol, amellyel 
lakotarsaik nyugalmat, berlemenyeik rendeltetesszeru hasznalatat zavamak, a lakasba nem 
fogadtak be a berbeado engedelye nelkul mas szemelyeket.

2 .) a palyazati felhivast a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatala 
hirdetotablajan, a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. ugyfelfogadasra szolgalo 
helyisegeben (telephelyein), a Jozsefvaros cimu helyi lapban, az Onkormanyzat ds a 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. honlapjan, tovabba az Onkormanyzat es a Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt. szamara elerhetd koltsegmentes hirdetesi feluleteken, egyeb 
rendelkezesre allo intemetes hirdetesi portalokon kell kozzetenni.

3 .) felkeri a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a palyazati eljaras lebonyolitasara.

4 .) felkeri a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t, hogy a benyujtott palyazatok eredmenyenek 
megallapitasara vonatkozo javaslatat terjessze a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es 
Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag ele jdvahagyasra.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: 2022. oktober 31.

A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten javaslata a kozzetetel modjara 
nem indokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2022. marcius 16.

Novaczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato

keszitette: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Leirta: Novaczki Eleonora vagyongazdalkodasi igazgato

Penzugyi fedezetet igenyel/nem igenyel, igazolas:

Jogi kontroll:

Ellenorizte-\ A f

Beterjesztesre alkalmas:

dr. Sajtos Csilla 
JEdyzd

jovahagyta:

Veres Gabor k
a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es 

Kozterulet-hasznosItasi Bizottsag elnoke



„Otthon-felujitasi tamogatas” palyazati felhivas onkormanyzati berlemenyek berldi 
szamara

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a 257/2017.
(XII. 19.) szamu hatarozataban dontott Jozsefvaros kozigazgatasi teruleten levo, onkormanyzati 
tulajdonu lakasok jo berloi szamara Otthon-felujitasi tamogatasi palyazatrol. A dontes alapjan 
a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ..../2022. (III.23.) 
szamu polgarmesteri dontessel Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
palyazatot ir „Otthon-felujitasi tamogatas” igenybevetelere az alabbi feltetelek szerint.

Az „Otthon-felujitasi tamogatas” programra a Kepviselo-testiilet a 2025. evi koltsegveteseben 
vissza nem teritendo tamogataskent brutto 25.000.000,- Ft, azaz Huszondtmillio forint 
keretosszeget kuldnitett el.

1. A palyazat celja
A programmal az Onkormanyzat tamogatni kfvanja azokat a berloket, akik a palyazat 
benyujtasat megelozo 12 honapon keresztul hatariddre megfizettek a lakbert es a kapcsolddo 
kulon szolgaltatasi dijakat, vagy a korabbi hatralekuk rendezesere kotott megallapodasban 
eldirt reszletfizetesi kotelezettsegeiket hianytalanul teljesitettek, valamint a berleti 
szerzodesben foglaltak alapjan, berlemeny-ellendrzesi jegyzdkdnyv altal igazoltan 
tartbzkodnak minden olyan magatartastol, amellyel lakotarsaik nyugalmat, berlemenyeik 
rendeltetesszeru hasznalatat zavamak, a lakasba nem fogadtak be a berbeado engedelye nelkul 
mas szemelyeket.

2. A palyazok kore
Jelen palyazati kiiras kereteben palyazatot nyujthat be az Onkonnanyzattal a palyazat 
benyujtasakor lakasberleti jogviszonyban allo maganszemely.

3. A palyazat targya
A palyazat fokent felujitasi, korszerusitesi, komfortfokozat emelessel jaro, 
energiahatekonysagot javito munkalatokat tamogatja, amely tartosan emeli az onkormanyzati 
berlakas hasznalati erteket.
Tamogatando munkanemek, tevekenysegek kiilonosen, de nem kizarolag:
• bejarati ajtok csereje,
• penesz- es paramentesito (Aquapol), szelloztetd berendezesek beszerzese es telepitese,
• nyilaszarok felujitasa, uvegezese, passzitasa, festes-mazolasa, illetve csereje,
• tisztasagi festes,
• ho- es vizszigeteles,
♦ padlo- es falburkolatok javitasa, illetve csereje,
• vizorak felszerelese, illetve csereje,
• elektromos szerelvenyek es vezetekek csereje,
• energia takarekos vilagito testek beepitese, csereje,
• futeskorszeriisites, elektromos es/vagy hocserelos futesrendszer kiepitese,
• elektromos halozat kapacitas bovitese,
• gepeszeti berendezesi targyak (mosdo, WC stb.) es szerelvenyeinek felujitasa, csereje,
• almennyezet epitese (nagy behnagassagu lakasok eseten, energiahatekonysagi celbol),
• ingatlanok csatolasaval kapcsolatos mtiszaki- es adminisztrativ feladatok.
Nem nyujthato be palyazat olyan munkalatra, amelyet a berld a berbeadoval kotott 
megallapodas alapjan sajat koltsegere koteles elvegezni.



4. Tamogatas jellege:

A tamogatasra rendelkezesere allo keretdsszeg 25.000.000,- Ft. Palyazatonkent legalabb brutto 
50 ezer Ft, legfeljebb brutto 300 ezer Ft erteku beruhazas szamolhatb el a tamogatas terhere. A 
tamogatas teljes bsszege a beruhazas keszre jelenteset es az Onkormanyzat altali elfogadasat 
kovetoen, utofmanszirozas formajaban kerul kifizetesre olyan modon, hogy a szamlaval igazolt 
koltsegek 100 %-a, a szamla nelkuli - kizarolag a kivitelezeshez kapcsolodo, nem 
engedelykbteles szolgaltatasok eseteben - elvegzett munkalatok Jozsefvarosi Gazdalkodasi 
Kbzpont Zrt. Ingatlanszolgaltatasi irodaja altal igazolt koltsegeinek legfeljebb 75 %-a fizetheto 
ki berlo reszere. Az anyagkoltsegek kifizetese kizarolag szamla alapjan lehetseges, munkalatok 
szamla nelkuli elvegzese anyagszamla nelkul nem lehetseges.

Elszamolhato az a szamla, amelyen a teljesites idbpontja a palyazat benyujtasanak napja es a 
felujitas befejezesenek hatarideje koze esik.

Az elvegzendb munka erteke a brutto 300 ezer Ft-os hatart meghaladhatja, amennyiben a 
palyazattal nem tamogatott reszt, a berlo sajat maga vallalja megfizetni. A palyazat nem igenyel 
onreszt. A palyazat nyerteseirbl a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt. javaslata alapjan 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzteriilet-hasznositasi Bizottsag dont.

A keret felhasznalasara annak kimeriileseig keriilhet sor azzal, hogy a tamogatasi szerzbdes 
megkotesere vonatkozo hataridb 2022. oktbber 31. napja. Amennyiben a tamogatasi szerzbdes 
megkbtesere a berlo hibajabbl nem kerul sor, a berlo elveszti a tamogatasra vonatkozo 
jogosultsagat.

Berlbtarsak eseteben minden berlbtars hozzajarulo nyilatkozata, valamint a tamogatast 
igenybevevb berlbtars kijelblese sziikseges, de a tamogatasi szerzbdes az adozas rendje szerint 
az egyik (a berlbtarsak altal megjelolt) fellel kerul megkbtesre.

5. Palyazati feltetelek
A palyazaton azok a berlbk jogosultak reszt venni, akik:

a palyazat benyujtasat megelbzb legalabb 24 honapja ervenyes berleti szerzbdessel 
rendelkeznek,
a palyazat benyujtasat megelbzb 12 honapon keresztiil hataridbre megfizettek a lakbert es 
a kapcsolodo kiilbn szolgaltatasi dijakat, vagy korabbi hatralekuk rendezesere kbtbtt 
megallapodasban elbirt reszleteiket es
a berleti szerzbdesben foglaltak alapjan, valamint a berlemeny-ellenbrzesi jegyzbkbnyv 
altal igazoltan tartbzkodnak minden olyan magatartastbl, amellyel lakotarsaik nyugalmat, 
berlemenyeik rendeltetesszeru hasznalatat zavamak, a lakasba nem fogadtak be a berbeado 
engedelye nelkul mas szemelyeket.
a palyazo berlo a Palyazati Adatlapot hataridbre, az igazolasokkal, szines foto 
dokumentacibval egyutt benyujtotta.

6. Palyazatok benyujtasanak hatarideje, helye, tartalmi, formal kovetelmenyek

A palyazat benyujtasanak hatarideje a keretdsszeg kimeriilese, de legkesobb 2022. 
augusztus 31.16.00 ora.

Lakasonkent legfeljebb egy palyazat nyujthato be, abban az esetben is, ha berlbtarsi 
jogviszony all fenn.

Ervenyesen palyazni a felhivasban megjelolt hataridbben, a palyazati felhivashoz csatolt 
Palyazati Adatlap kitbltesevel, es az arra jogosult, vagy jogosultak alairasaval lehet. Az 
adatlaphoz az adatlapon vagy a palyazati felhivasban megjelolt dokumentumokat hianytalanul 
kell csatolni. A palyazatok a kihirdetes napjatol folyamatosan benyujthatbk postai uton, vagy 



szemelyesen ugyfelfogadasi idoben a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. telephelyen 
(1084 Budapest, Tavaszmezd u. 2.). Postal kuldes eseten a postara adas idopontja a benyujtas 
idopontjaval azonos. A teljes palyazati dokumentaciot magyar nyelven, egy eredeti peldanyban 
kell benyujtani. Hianypotlasra a hianypotlasi felhivasban meghatarozott hataridon beltil van 
lehetoseg, de legfeljebb a hianypdtlas kezhezvetelet koveto 15 napon belul. A nem megfelelo 
modon, vagy nem megfelelo szemely altal benyujtott, illetve a hianypotlasi felhivasra nem 
hianypdtolt palyazati kerelmek ervenytelenek.

7. A palyazatok elbiralasa, kivitelezesi, elszamolasi hatariddk

A beerkezett palyazatokat a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi 
Bizottsag biralja el a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. javaslata alapjan.

A nyertes palyazdnak a megkotott tamogatasi szerzodes onkormanyzat altali alairasat kovetoen 
180 nap all rendelkezesre, hogy a palyazatban vallalt munkalatokat elvegezze es keszre jelentse 
a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. fele. A keszre jelentest kovetoen a Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 15 napon belul adja ki a teljesites igazolast a munkak teljes vagy 
reszleges elvegzeserol, majd a teljesites igazolas elfogadasat koveto 30 napon belul keriil sor a 
palyazati tamogatas folyositasara az Onkormanyzat reszerol.

A tamogatas osszegenek felhasznalasat, a jogosult berld az anyagkoltsegek - amelyek csak uj 
anyagok lehetnek valamint az engedelykoteles tevekenysegek eseteben a sajat nevere es a 
berlemeny cimere szold szamlaval koteles igazolni. A szamlaval igazolt koltsegek 100 %-ban 
elszamolhatok a tamogatas terhere. A kivitelezeshez kapcsolddo, nem engedelykoteles 
munkalatok eseteben, a szamla nelkuli koltsegek a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. altal 
elfogadott muszaki felmeresben rogzitett osszegek 75 %-aban vehetoek figyelembe.

Budapest, 2022. ......

Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. sk.



PALYAZATI ADATLAP 
Otthon-felujftasi palyazathoz

Berio neve:

Berio adoazonosito jele (adokartyan talalhato 10 
jegyu szam)
Bankszamla szam es szamlavezeto bank neve:

A felujitasi munkalattal erintett lakasberlemeny 
pontos cime:
Telefonszam/e-mail:

Berlemeny komfortfokozata (megfelelo 
alahuzando):

sziikseglakas, komfortnelkuli, felkomfortos, 
komfortos, osszkomfortos

Beruhazas osszes brutto osszege / igenyelt 
tamogatas brutto osszege:

/

Ervenyessegi feltetel Valasz* JGK Zrt igazolasa**
A palyazat benyujtasat megelozo legalabb 24 honapja 
fennall-e a berleti jogviszony? IGEN/NEM

A palyazat benyujtasat megelozo 12 honapban volt-e lakber 
es kapcsolodo koziizemi dij tartozasa? IGEN/NEM

Van-e elo reszletfizetesi megallapodasa? IGEN/NEM
Ha igen, a reszleteket a palyazat benyujtasat megelozo 12 
honapban hataridoben megfizette? IGEN/NEM

Felujitassal erintett munkanemek (az erintett munkanem elotti jelolo negyzetet kerjiik X-el jelolni, 
reszletes koltsegvetest a hatlapon kerjiik kitolteni):

Bejarati ajtok csereje Padlo- es falburkolat 
javitasam csereje

Elektromos halozat kapacitas 
bovitese

Penesz- es paramentesito 
(Aquapol), szelloztetd 
berendezesek

Elektromos szerelvenyek es 
vezetekek csereje

Gepeszeti berendezesi targyak 
(mosdo, WC stb) es 
szerelvenyek kiepitese, 
felujitasa, csereje

Nyilaszarok felujitasa, 
iivegezese, passzitasa, 
festes-mazolasa, csereje

Energia takarekos vilagito 
testek beepitese, csereje

Almennyezet epitese 
(energiahatekonysagi celbol)

Tisztasagi festes
Futeskorszerusites, 
elektromos es/vagy 
hocserelds futesrendszer 
(hutd-futo klima) kiepitese

Egyeb

Budapest, 2022...................................

Palyazo alairasa
Berlotarsi jogviszony eseten, a berlotars hozzajarulasa:
Berlotars neve: Berlotars alairasa:

*megfelelo valaszt kerjiik alahuzni
**JGK Zrt. ugyintezo szignoja, datum
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Berio neve:
--- --- --- ------------------——

A felujitasi munkalattal erintett
lakasberlemeny pontos cime:

Reszletes koltsegvetes
Otl hon-fe ujitasi palyazat benyujtasahoz

Sor- 
szdm

Munka / anyag 
leirasa, megnevezese

Menny Menny. 
egyseg

Elfogadott 
mennyiseg***

Becsillt 
koltseg 
(HUF)

Elfogadott 
koltseg 
(HUF)

JGK Zrt 
igazolas***

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Budapest, 2022...................................

Palyazo alafrasa

*** JGK Zrt tolti ki!
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TAMOGATASI SZERZODES

amely letrejott a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat (szekhely: 1082 Budapest, 
Barossutca 63-67., statisztikai szamjel: 155080097511-321-01, adoszam: 15735715-2-42, torzsszam: 735715, 
bankszamlaszam: 10403387-00028570-00000000, statisztikai szam: 15735715-8411-321-01, kepviseli: Piko 
Andras polgarmester, tovabbiakban: Tamogato), valamint

...........................................................................  (szuletesi nev: , sziiletesi hely, ido: 
anyja neve: .................................................... , lakcim:

................................................... , allando lakcim: ........................... szemelyazonosito igazolvany szama: 

......................, lakcimet igazolo hatosagi bizonyitvany szama: ............................... , adoszam: ........................ , 
bankszamlaszam: ...................................................... ) tovabbiakban: Tamogatott kozott az Onkormanyzat altal
meghirdetett Otthon-felujitasi palyazaton elnyert tamogatas nyujtasa targyaban az alabbiak szerint:

1. A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ..../2022. (....) szamu 
hatarozata alapjan kozzetett palyazati felhivas alapjan benyujtott, es a palyazat elbiralasarol szolo 
.. ./2022. (...) szamu Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi bizottsagi hatarozat
szerint Tamogato a Budapest VIII. keriilet,............. szam alatti onkormanyzati berlakas felujitasara .... 
Ft, azaz .................................... forint vissza nem teritendo tamogatast nyujt a Tamogatott reszere
...............................munkalatok elvegzese celjabdl.

A felujitas megvaldsitasanak elismert teljes koltsege(AFA-val): .... Ft.

2. A felujitas befejezesenek hatarideje jelen szerzodes mindket fel altali alairasat koveto 180 nap. A 
munkalatok befejezeset kovetoen a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. (a tovabbiakban JGK Zrt.) a 
muszaki ellendrzes eredmenyekent lezaro jegyzokonyvet keszit, amely magaban foglalja a JGK Zrt. 
reszere torteno ugynevezett keszre jelentest is. Amennyiben a tamogatott a munkalatokat hatariddben nem 
fejezi be, elvesziti a tamogatast.

3. A keszre jelentes alapjan a JGK Zrt. 15 napon beliil teljesites igazolast ad a munkak teljes vagy reszleges 
elvegzeserol. Az Onkormanyzat a teljesitesigazolas elfogadasat koveto 30 napon beliil koteles a tamogatasi 
osszeg folyositasara a Tamogatott ............... szamu bankszamlajara vagy ..................................
lakcimere.

4. A tamogatas osszegenek felhasznalasat a Tamogatott az anyagkoltsegek, valamint az engedelykoteles 
tevekenysegek eseteben a sajat nevere es a berlemeny cimere szolo szamlaval, valamint az elvegzett 
munkalatokrdl koteles igazolni. Az elszamolas kereteben az eredeti szamlakat jelen szerzodes 
mellekleteben foglaltak szerint zaradekolni kell, majd a zaradekolt szamlak masolati peldanyat kell 
benyujtani „A masolat az eredetivel mindenben megegyezb” szovegu hitelesitessel, alairassal, 
datumozassal, pecsettel ellatva a Tamogato reszere a kifizetes erdekeben. A Tamogato az eredeti szamlakat 
bekerheti az elszamolas elfogadasaig terjedd iddre a megfeleld zaradekolas erdekeben.

5. Tamogatott tudomasul veszi, hogy a szamlaval igazolt koltsegek 100 %-a szamolhato el a tamogatas 
terhere. Az anyag koltsegeket a Tamogato kizarolag szamla elleneben teriti meg, a munkalatok szamla 
nelkiili elszamolasa anyagszamla nelkiil nem lehetseges.

Elszamolhato az a szamla, amelyen a teljesites idopontja a palyazat benyujtasanak napja a felujitas 
befejezesenek hatarideje koze esik.

Bankkartyas fizetes eseten a tamogatott koteles bemutatni a szamla mellett a sajat nevere szolo 
bankszamlaterhelest igazolo bankszamla-kivonatot is.

A kivitelezeshez kapcsolddd, szamla nelkiili koltsegeket a JGK Zrt. a keszre jelentest koveto muszaki 
felmeres soran ellendrzi. Az ellendrzes soran jovahagyott - szamlaval nem igazolt - osszegek 75 %-ban 
vehetbk figyelembe. A tamogatas folyositasanak feltetele, hogy a Tamogatott benyujtsa a JGK Zrt. reszere:

a) a hatosagi jovahagyashoz kotott felujitas eseten a munka megfeleld elvegzeset, illetve a felujitott 
teriilet hasznalatra vald alkalmassagat alatamaszto szakhatdsagi igazolast;



b) epitesi engedellyel vegezhetb, vagy telepiileskepi bejelentesi eljarashoz kbtbtt munkalat eseten a 
jogerbs hasznalatbaveteli engedelyt, vagy a telepiileskepi bejelentesi eljaras lefolytatasarol szolo 
igazolast.

c) a munkalatok soran felmeriilt, a tamogatott nevere es a berlemeny cimere kiallitott szamlakat

d) az elkesziilt munkalatokrol kesziilt szines fotb dokumentaciot.

A JGKZrt. a fenti dokumentumok figyelembevetelevel, a helyszini ellenbrzes alapjan a 3. pontban emlitett 
teljesites igazolast kiallitja, tovabbitja a Tamogato reszere. Tamogato az elfogadott elszamolas 
benyujtasatol szamitott 30 napon belul folyositja Tamogatott reszere a tamogatasi bsszeget.

6. A tamogatas bsszege aranyosan csbkken, amennyiben a kivitelezes tenyleges kbltsege kisebb, mint az 
bnkormanyzati tamogatas alapjat kepezo, a palyazat reszekent benyujtott kbltsegvetesben foglalt bsszeg.

7. A Tamogatott altal a tamogatas odaitelesehez bemutatott felujitasi kbltsegvetest meghaladb kbltsegeket a 
Tamogatott kbteles fedezni.

8. Amennyiben Tamogatott a 2. pontban meghatarozott idbt valamely meltanyolhatb okbol nem tudja 
teljesiteni, a hatarido leteltet megelbzben, a JGK Zrt-hez benyujtott kerelemmel, a hataridb modositasat 
kerheto Tamogatotbl. A kerelem elbiralasarol a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzteriilet- 
hasznositasi Bizottsag dbnt.

8. A Tamogatott hozzajarul ahhoz, hogy a Tamogatott neve, cime, a tamogatas bsszege, es felhasznalasanak 
celja az Onkormanyzat hivatalos hirdetmenyeit megjelenitb lapban, illetve intemetes honlapjan is 
kbzzetetelre keriiljon.

9. A Tamogatott kbteles a kivitelezes soran minden esetlegesen bekbvetkezett lenyeges valtozasrol a JGK 
Zrt.-t ertesiteni.

10. A jelen megallapodasban nem szabalyozott kerdesekben a Ptk.-ban foglaltak az iranyadbk.

A szerzbdb felek ajelen megallapodast annak elolvasasat kbvetben, mint akaratukkal mindenben megegyezbt, 
helybenhagyblag 8 egymassal egyezb peldanyban irtak ala.

Budapest, 2022.............. Budapest, 2022..............

Budapest Fbvaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi 
Onkormanyzat tamogato 

kepviseli: Pikb Andras 
polgarmester

(nev)
tamogatott

Jogi szempontbbl ellenjegyzem:

dr. Sajtos Csilla

Fedezete a 21105 cim - Otthon-felujitasi tamogatas cimen biztositott. Budapest,

Penziigyileg ellenjegyzem:

Hbrich Szilvia 
gazdasagi vezetb

Melleklet:


