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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezi n
Határ ozati j av aslat a bizottság szźlmár a:

A Yáłrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés
megfźrgyatlźsźú,

Budapest Józsefváľosi onkormá nyzat
Képviselő.tes tü let e szálmár a

Tisztelt Képviselő.testüIet!

Előzményz

A tźlrsasházak felújítĺásához ny(4tandó önkormźnyzati támogatásokat a jelenleg hatályos 7/f008.
(II.27.) önkoľmrányzati rendelet szabáůyozzą amelynek fe|hata|mazó rendelkezése (1990. évi LXV.
törvény) hata|yát vesztette, így szĹikséges annak hatályosjogszabályi alapokľa |az Alaptörvényľe és a
lakások és helyiségek bér|etére, valamint az e|idegenítésükre vonatkozó eryes szabályokľól szóló
1993. évi LXXVIII. tciľvény (a továbbiakban: Ltv.)] helyezésével új önkormźnyzati rendelet
megalkotása.

A hatályos jogszabályi környezet váůtozáson tul igény merült fe| arua, hogy az eddig jól működő
társasházi pźiyázati renđszer kiegészítésľe kerüljön egy |ij, energetikai hatékonyságot növelő
felújításokat cé|zó támogatźsi ľendszerrel, amelyre nem csak a kerületi tiáľsashĺázak, hanem a
lakásszövetkezetek is pźůyźnatot nýjthassanak be.

Tźjékoztatom a Tisztelt a Képviselő-testiiletet, hogy jelenleg is vannak olyan társashtai pźt|yźnatok,
amelyek e|biráůása, illetve a már korábbiakban elbíľált péiyźzatok pénzügyi elszámolása is
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folyamatban van. Javasolt továbbra is, hory a pźiyźaatok elbíľálására vonatkozó döntéshez a szak'rnai
javaslatot a Tźrsasházi Pźiyázatokat Elbíráló Munkacsoport (a továbbiakban TPEM) készitse. A 7
tagu TPEM tagsai a Képviselő-testĺilet 40I/2010. (X.20.) száműhatátozata alapján Dudás Istvánné
(FIDESZ-KDNP), Guzs Gyula (FIDESZ-KDNP), Kaiser József (FIDESZ-KDNP), Körmendi Gábor
Attila (MSZP)' Soós György (FIDESZ-KDNP) és két civil szewezet által delegált tag. A TPEM a
jovőben nem csak a jelenleg miĺkö,dő társasházi pźúyázati ľendszerben, hanem u űj, energetikai
hatékonyságot növelő felújításokat cé|zô ttmogatási rendszeľben is feladatot fog ellátni javasolt a
jelenlegi tagság |étszátmának 7-ről 10-re történő bővítése 3 további szakemberrel. A létszámbővítés
javasolt időpontja 2013. jrinius 10., tekintettel arra, hogy az új onkormányzati rendelet ezen a napon
|ép hatályba. Az űj tagok szakmai képzettsége és gyakor|ati tapaszta|ata nagyméľtékben segíteni tudja
a TPEM munkájának hatékonyságát. A fentiek a|apján javasolt, hogy a három új tagot (egy- egy főt) a
Váľosfejlesztési és Főépítészi Üryosztá|y és a Hatósági Ügyosĺály vezetője, valamint a Kisfalu Kft.
iigyvezetó igazgatőja delegáljon a munkacsopoľtba.

Az előterjesztés mellékletét képező új önkormányzati rendelet tervezet I. Fejezete a mát meglévő és
miĺködőképes pá|yźnati ľendszer tarta|mazza. Ezen ptúyázatok körét a rende|et melléklete tarta|mazza,
melyek egész évben folyamatosan benyujthatóak. A ptiyánati felhívás részletes feltételeit, az adhatő
támogatás összegét, a futamidőt és az e|szźtmo|ás rendjét az önkoľmányzati rendelet normaszövege
tarta|mazza. A pźůyáz;ati támogatás összege differenciáltan, albetétek szźlma szerint kerül
meghatározásra. A pźůyź.zatot tarsasházak nyujthatják be.

Tájékozatom a Tisztelt Képvise|ő-testiiletet, hogy a 2013. évi költségvetésról szóIó 9l20I3. (II.zf.)
önkormányzati rendelet szerint az effe különített összeg 31 millió Ft.

A II. Fejezetben a lakóépületek energiatakarékos felújítására, korszeríisítésére vonatkozőan tarta|maz
előíľásokat. Ezen páIyázati felhívás ľész|etes taľtalmi elemeiről a Képviselő.testiilet eseti jelleggel,
évente dönt.

E körben pá|yáuni |ehet:

- homlokzatok és fijdémek hőszigeteléséľe lehet,

. eneľgiatakarékosságotszolgálófejlesztések.

A pályźnatra csak olyan társasházak vagy lakásszövetkezetek jelentkezhetnek, amelyek már
rendelkeznek az adottberuhźnźsra vonatkozó építési engedélyezési tervdokumentációval és az egyéb
köte|ező, jogszabá|yok által előíľt engedélyekkel, további feltétel, hogy a kivitelezés soľán kötelező
számukra a műszaki ellenőr igénybevétele.

Az Ltv. 62. $ (1) bekezdés éľtelmében ,,az önkormányzat, az óllam tulajdonlźból az önkoľmányzat
tulajdoruźba került lakóépületeinek (a bennük lévő lalaźsok) elidegenítésébőI szórmazó, 1994. március
31. napjót követően befolyó - az (5) bekezdés szerint csokkentett - teljes bevételét a szómlĺźjót vezető

pénzintézetnél elkiilónített számlón koteles elhelyezni.,,

Az éves költségvetésro|sző|ő rendelet szerint aZeĺÍe elkülönített összeg 70 millió Ft.

Az önkormźnyzati rendelet alkotás a|apja azLw.62. $ (3) bekezdése, me|y szerint ,,az önkormónyzat
az (1) és (2) bekezdésben említett bevételeit lakdscélolcra és az ezekhez kapcsolódó infrastľuWuráIis
b eruház ó s olĺr a, kiil onö s en :

a) új laĺaźs építésére, új vagl használt lakás megvásdrlásóra,
b) l akó é püI e t t e lj e s v agł r é s z I e t e s fe Iúj ít ás ór a, kor s z e ríi s ít é s ér e,

c) v árosľehab ilitác ióra,
d) az E U-for r ds o k fe I has znóI ás áho z s zülrs é ge s önr é s z b i zt o s ít ás ár a,

e) önkormónyzati helyi tdmogatas nyújtasára,

fl lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítasdra, kozművesítésére,

Đ a lalcĺźscélú óllami tómogatásokról szóIó külön jogszabály szerinti pálydzati onrész

finanszírozósĺźra, ideértve a tórsashazi tulajdonosohól és a ĺakásszovetkezetektől ánáIlalt önrészt is,
h) a 34' $ (3) bekezdésében említett önkormányzati lakbértámogatds nyújtĺźsára, tovóbbó



i) az óIlampolgár tulajdonóban óĺló lakásra - ideértve az óllamosított lakóst is - ]953, óprilis 1. napja
előtt bármilyen jogcímen, illetőleg ązt követően a laluźsiigłi hatósdg kiutąló határozata alapjdn
létreiatt laklźsbérlet (a tovóbbiakban: kényszerbérle) felszómolasára hasznĺźIhatjafel.
AfelhasznáIas részletes szabólyait onkormónyzati rendeletben kell meghątározni',,

A II. Fejezet szerint benyújtható pálryźuati felhívásľa vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület
2013. június havi első rendes ülésén tráľgyalja meg.

A Képviselő-tęstÍilet döntésę az A|aptorvény 32. cikk (1) bękęzdés a) pontján, a lakások és helyiségek
béľletére' valamint az elidegenítésükre vonatkozó eryes szabályokról sző|ő 1993. évi LXXVII'
töľvény 62. $ (3) bekezdésén, aMagyarország helyi önkormányzatairól sző|ő 20|l. évi CLXXXIX.
töľvény 107. $-án alapul.

Kéľem az a|ábbi határozati j avaslat és a rendelet elfogadását.

II,ł'rÁnoa'TI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet űgy diint' hogy

l) felkéri a Polgáľmesteľt, hogy gondoskodjon a 11705 címen rendelkezésre źil'ő,70 millió forint
összegÍĺ, a lakóépületek eneľgiatakaľékos felújítása, korszerűsítése tárgytl pátlyźnati felhívás
elkészítéséről és elfogadás céljából terjessze a Képviselő-testiilet elé.

Felelős: Polgáľmester
Határidő: a Képviselő-testiilet 20l3. június havi második rendes ülése

2) a7 fos TáľsashźniPźůyánatokat Elbíráló Munkacsoport2013.június 10. napjától 3 tagga| egésztil
ki, az a|źtbbiak szeľint:

-2 fó alegyző á|ta|megbizott személy,
- I fó a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatójaáitalmegbizott személy.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdá,|kodélsiIroda,PénnlgyiIJgyosztá|y,KisfaluKft .

Felelős:
Határidő:

Budapest, 20|3. máĘus 24.

Töľvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

Iegyző, Kisfalu Kft. ügyvezető igąz9atőja
2013. június 10.

ď+W/]
Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

k*r,ku
a|jegyzó 2013 ýIl.J ? ą



Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosĺ Onkoľmányzat Képvĺselő-testületének

.12013. (......) tinkoľmányzati rende|ete

az Onkormáłnyzat bevételeinek lakáscélokľa és az eze|<hez kapcsolódó infľastľuktuľális
beľu h ázás o kľa von atko ző fe|használá s sza bá|va i ról

Budapest Fováros VIII. keľület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek
béľletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról sző|ô 1993. évi LXXVIII. törvény
62. $ (3) bekezdésében kapott fe|hataImazźts alapján, az Alaptöľvény 3f. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket ľendeli el:

I. Fejezet

A táľsasházak és lakásszövetkezetek osztat|an kiizös tulajdonában lévő épü|etrészek ľészleges-,
teljes felújítáłsához' és gáz alap- és felszállóvezeték felújításához nyújtandó önkoľmányzati

támogatások

1. A támogatás foľľása, módja

1. s (1) Az önkoľmźnyzat közigazgatási területén lévő trársashźłzak és lakásszövetkezetek évente
folyamatosan pá|yázatot nyújthatnak be az osztatlan közös tulajdonában lévo épületrészek részleges-,
teljes felújíttsához, és gźz alap- és felszźtl|ővezeték felújÍtásához (a továbbiakban: műszaki felújítás) e
rendelet szerint, a képviselo-testület által éVente a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet
elfogadásáig azátmeneti gazdálkodásról szóló önkoľmányzati ľendeletben, ezt követően a költségvetésrő|
szóló ĺjnkorm ányzati rendeletben megýatfuozott keľetösszeg eĘéig.

(2) A t'ársashĘ |akźsszövetkezet műszaki fe|iúitásźLhoz önkoľmányzati vissza nem térítendő támogaÍás,
vagy kamatmentes kölcsön vehető igénybe az 1. mellékletben meghatttrozott munkákľa a 2. melléklet
szerinti adatlapon.

(3) A trársashźn,|akásszövetkezetmíĺszaki fe|ijitásźů.nz önkormányzati vissza nem térítendĺí támogatásban
abban az esetben részesĹilhet, ha a kezdeményezo pźt|yźzat kiírója nem a helyi ĺinkormányzat (a
továbbiakban: ktilső pźůyázat) és a helyi önkormányzat részvételét a külső pźúyźzat lehetové teszi.

(4) Önkormányzati vissza nem térítendó támogatźlsban és kamatmentes kolcsĺjnben a tźrsashźz,
lakásszövetkezet abban az esetben ľészesiilhet' amennyiben a (3) bekezdésében rőgzített feltételek
fennállnak és a táľsashĘ |akásszovetkezet eľre vonatkozó kérelmet nyújtott be páiyázatában a f.
melléklet szerinti adatlapon.

(5) A képviselő-testület eseti hatźrozatta| - amennyiben a külső pźúyázat elbírálója a tźrsasház,
lakásszövetkezet.vissza nem téľítendő üámogatásľa benyujtott pá|yázatźúbitźiatźban érvényesnek minősíti,
de fonĺĺshiánya miatt vissza nem térítendo tamogatást nem tud bizosítani - a fonashiánynak megfelelő
összegú vissza nem térítendő támogatási összeget kamatmentes kölcsönként biztosíthatja, amennyiben ezt
atźlrsashźz,lakásszövetkezetkozgyu|ésen egyszertĺ többséggel meghozott dĺintésével igényli.

(6) A tĺáľsashźn,|akásszijvetkezet arészére megállapított kamatmentes kölcsön <isszegét és az(5) bekezdés
szerinti foľráshiány miatt biaosított kamatmentes kölcsön összegét nem vonhatja össze, ezen összeget a



tfusasházzal lakásszövetkezettel kötött megállapodásban a képviselĺí-testület határozatának feltüntetésével
külön soľon kell szerepeltetni.

(7) Esy társashźz, lakásszövetkezet évente csak egy pá|yazatot nýjthat be. Az l. mel|ékletben
meghatĺírozott munkók, amcnnyibcn a rcndclct cgyób szabályainak mcgfclclnck cgy páiyá.zat kcrctćbcn
összevonhatók.

2. Pá|yázati feltételek

2. $ (1) A trársasházak, lakásszövetkezetek műszaki fe|i$ításźthoz az 1. $ szerinti önkoľmányzati vissza
nem térítendó tátmogatźls és kamatmentes kölcsön fuánt pźiyázatot a tźtrsashźz, lakásszövetkezet
közösségek vagy képviselőik nyujthatnak be, ha

a) amagántulajdoni hányad a tulajdonközösségen belül megha|adja az 50 %o-ot,

b) atźtrsashźzban, lakásszövetkezetben lévő lakásokat a tulajdonosok az önkormányzattó|, vagy annak a
jogelodjétől vásáľolták meg' vagy aprivatizációt megelőzĺĺen az önkoľmányzat vagy jogelődje tulajdona
több mint 50 %io-ot meghaladtą

c) ab) pontban foglaltakat nem kell alkalmami az 1. mellékIet ||-I2. pontjai és külső páiyázat esetén,

d) igazo|ja, hogy a társashĺázrak, lakásszövetkezetnek nincs az rin. kényszerkezelt időszakban
keletkezett tartozása, a társasháznak, lakásszövetkezetlrek nincs a korábbi felújítási kölcsön
töľlesztéséből keletkezett fizetési hátraléka, és nincs a tulajdonosoknak ľészletre vrásárolt lakás esetén
törlesztő részletet éńntó ťlzetési hátraléka az önkormányzatta| szemben,

e) az 1. mellékletben szerinti munkák kĺizül megje|ö|i az elvégzendĺí munkát, csatolja minimum két
vá||a|koző aján|atáttételes költségvetéssel, és igazo|ja, hogy a pźiyźnott összeg önrészevel rendelkezik,

flkózgyul|ésihatźlrozattaligazo|ja, hory atulajdonosok apá|yázat benyujtásráľa ésazezze| kapcsolatos
megállapodások megkötésére a tźlrsashtzat, lakásszĺjvetkezetet és a képviseletiikben eljráľó személyt
fe|hata|maaák.

(2) A ĺársashĘ lakásszövetkezet a pźt|yázatra vonatkozó közgyúlési döntéseit _ az I. $ (5) bekezdés
kivételével - önkoľmányzativissza nem téľítendő támogaüási igény esetén legalább 51 %-os tulajdonosi
résmétel és a tulajdonosok legalább 5I %o-ának egyetértése mellett, kamatmentes kölcsön esetén legalább
60 %o-os tulajdonosi ľészvétel és a tulajdonosok legalább 60 %-ának egyetértése mellett kell meghoznia.
Ennél alacsonyabb ľészvétel és szavazati aľány esetén apá'|yźzat érvénytelen.

(3) Egymillió forint feletti beruházási költség esetén atfusashźz,lakásszövetkezet köteles míiszaki ellenőľt
alkalmazni. A táľsashiáz, lakássztivetkezet a műszaki ellenőr költségeit a benlhźuźsi költségekhez
hozzźađhatja és a Ĺámogatĺási összegben elszámolhatja.

3. A támogatás méľtéke, iisszege

3. s (1) Az 1. melléklet l-11. pontjaiban felsorolt munkanemeknél a mrĺszaki felújításhoz kamatmentes
kölcsön igénylőnként, évente legfeljebb a beruházási költség legfeljebb 50 %o-a eľejéig adható, de a
kölcsön összege nem haladhatja meg

a) 30 albetét alatti tĺársashźn,|akźsszövetkezet esetén a 750.000,- Ft-ot,
b) 3I-L00 albetétes tttrsashźz,lakásszövetkezet esetén az 1.000.000,- Ft-ot,
c) 10|-200 albetétes tźtrsashá1lakásszövetkezet esetén a 2.000.0000,- Ft-ot,



d) 201-400 albetétes tálrsasház,lakásszövetkezet esetén a 3.000.000,- Ft-ot,
e) 501- feletti albetétes tiírsashiĺz, lakásszövetkezet esetén atársasház, lakásszĺivetkezet lépcsőhźuanként

jogosult a tźtmogatźsrą melynek összege lépcsőhrázanként 750.000,- Ft összeg, azza|, hogy a támogatás
összege az 5.000.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.

(2) Az 1. melléklet I2. pontja szerinti lakóépületek kamerával tĺirténo felszerelése munkanem esetén a
támogatĺís albetétszámtól független, az ígénye|hető kamatmentes kölcsön épĺiletenkénti összege nem
haladha$a meg a beruhrázĺási költség 50 %o-źLt., de legfeljebb a 300.000,- Ft-ot.

(3) Az (1) bekezdésben adható kamatmentes kölcsön összegénél maximum 500.000,- Fttal magasabb
összeg adható abban az esetben, ha a mtĺszaki felújít^ást azoma| végrehajtandó épitésigazgatási kötelező
haÍánozat íľta elő.

(4) Eryes társashiŁaknak, lakásszövetkezeteknek nyujtandó támogatás eryüttes összege nem haladhatja
meg az (l) bekezdésben adható visszatérítendő tźlmogatás ĺisszegét és a külső pá|yźzat a|apjźn adható
vissza nem térítendő támogatás alapjául szo|gźió beruházás kiírĺás szerinti szźza|ékos osszegét, de az
önkoľmányzattól kapott trámogatások mértéke nem haladhatja meg a 2.750.000 Ft-ot.

(5) Kamatmentes kĺjlcsĺjn legfe|jebb

a) 7 50.000,- Ft - 999.999,- Ft télmogatásig 1 éves időtaľtamrą
ó/ l.000.000,- Ft - 1.500.000,- Ft támogatĺásig 2 éves idotartamra,
c/ 1.50l.000,- Ft . 3.000.000,- Ft támogatasig 3 éves idötartamrą
d/ 3.00l.000,- Ft feletti támogatás esetén 4 éves idótaľtamra

adható, amit a ttlrsasház, lakásszövetkezet havi egyenlő részletekben köteles az önkoľmányzat részére
visszafizetni, az előtörlesztés lehetoségét az önkormźnyzat binosítja. A havi töľlesztő rész|et minimum
1000 Ft. Amennyiben a töľlesztĺĺrészletek hźtra|éka eléri a 6 havi törlesztő rész|et összegét a kamatmentes
kĺjlcsĺjn még hátralévő összegét a Ptk-ban megfiatározott kamataival együtt egy összegben köteles a
tttrsashtn, lakásszövetk ezet az önkoľmányz at r észére visszafi zetni.

4. Apályázatok elbíľálása, elszámolási rend

4. s (1) Az önkoľmányzatatttrsasházza|,lakásszövetkezette|megá|lapodást köt, melynek tartalmazniake||
legalább:

a) atámogatás összege,
b) a támogatott munka befej ezésének határidej e,

c) aze|számolás rendje és módją
d) a részszćmla benyújtásrĺnak feltételei,
e) akamatmentes kölcsön esetén a töľlesztő részletek fizetésének rendje,

fl a támogatás megítéléséhez bemutatott felújítasi költségvetést meghaladó költségeket a tiársashĺáz,

lakásszövetkezet kĺjteles fedezni,
g) az önkormányzati visszatérítendő támogatás esetén

ga) tu|ajdonhanyad méľtékéig a je|zźiogsog bď1egyeztetéséhez az onkormányzat javfua történő
hozzź$átu|ást, abban az esetben, haatfusasház, lakásszövetkezet 100 %o-ban magántulajdonban álló.
A j elzálogjo g bejegyeztetés a tźlrsasház lakásszövetkezet fe|adata.
gb) atór|esztő ľészlet 3 egymást kĺiveto hónap nem ťlzetése esetén aÍlhozval,őhozzájánu|ást,hogy az
önkoľmányzat a tulajdon hźlnyadźra eső közös költséget amég fennálló tartozźsbabeszźlmítja. Ebben
az esetben az önkormányzati tulajdon hányadra eső tarsasházi, |akásszovetkezeti üZemeltetési
költségeket (közĹizemi díjak, karbantaľtás, felrijítás) a többi tulajdonostáľs köteles ťlzetni.
gc) a Íör|esztó rész|et 3 havi elmaradása esetén hozzájźtu|ást az önkormźtnyzat késedelmi kamatot
számít fel, melynek mértéke Ptk. szerinti.



(2) Amegźilapodást, amennyiben atársasház,lakásszövetkezet külső pźůyźuat útján is elnyeľt támogatast,
a kiilső pá|yźzatot kiíróval kötött megállapodás a|áirását kĺjvető 60 napon belül, egyéb esetekben a
pá|ytzatbirá|atźÍköveto 30 napon beliil a tźrsashtz,lakásszövetkezetmeghata|mazottjának alá kell írni.

(3) A felújíĺás kivitelezését gźtnezetékľe kapott támogatás esetén a megállapodás aláírását kovető l80
napon belül, egyéb felújítasra kapott támogatás esetén a megállapodás a|áirását követo l éven belül kell
megvalósítani.

(4) A ĺámogatás felhasznźt\ásźtra a (7) bekezdésben foglaltak és kivitelezési határidő leteltét követo l80
napon be|ül mód. A határidőn belül fel nem használt támogatást attrsashźu,lakásszovetkezet e|veszíti.

(5) A támogaüás folyósítása a felújítasi munkák befejezését követően a társashiŁ' lakásszövetkezet á|ta|
benyújtott,onkormányzatźita|elfogadott(ellenőrzött)szźm|áka|apjántörténik.

(6) A felújítás ideje a|aÍt ateljes kivitelezesbefejezése előtt részszźm|a abban az esetben nyujtható be, ha
a támogatiás méľtéke meghaladja az egym1||iő forintot és a kivitelezés készültsége legalább 30%-os'
Anyagvásárlásrą vagy annak elolegére, vźůla|kozźtsi díj elolegére részszÍtm|a nem nýjtható be.

(7) Atámogatas folyósításárőI (részszźlmla benyujtása esetén a támogatas arányos részbeni folyósításáról)
a társasház, lakásszövetkezet javára az önkoľmányzat akkor intézkedik, ha

a) a tátrsashźn' lakásszövetkezet bemutatja az építési engedéllyel végezbeto felújítási munkák
elvégzéséhez szükséges jogerős építési engedélý, és

b) atársasház,lakasszivetkezet másolatbanátadjaa felújítási munkák elvégzését igazol'ó kivitelezési
szźtm|źlkat,szerzodést., építési naplót, felméľési naplót, źúadás-átvételi jegyzokönyvet,

ą egy millió foľint feletti beruhazás esetén a tttrsashźz, lakĺísszövetkezet fe|iĄítási munkáinak
páiyźnat szerinti elvégzését a mĺiszaki ellenor igazo|ta. Gánezeték-, kémény-, elektromos
felújítas esetén avégszźlm|abenyújtásakor szakhatóság1igazo|ás is szükséges.

d) je|zá|og1ogbĄegyzssi feltételhez kötött kamatmentes kölcsön esetén atttrsasház,lakásszövetkezet
eredetben önkormányzat rendelkezésére bocsátja a je|zźt|ogbejegyzés hiteles tulajdoni lapját,
melyen a kamatmentes kölcsön összegének erejéig az ö,nkormányzat javźta a jeLzáiogsog

bejegyzésľe került.

(8) Az önkoľmányzat fenntaľtja a jogot, hory a megállapodást érintĺĺ minden okiratba betekinthessen.

5. $ (1) Apá|yáaatokat a Józsefuárosi onkormźnyzat Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti erysége
éľtékeli és előkészíti aTársasháziPá|yězatokat Elbíráló Munkacsoport (atovábbiakban: TPEM) tészére. A
TPEM javaslata a|apjźtn a Polgáľmesteľ dĺjnt a trámogatás összegéről, mely döntés ellen jogorvoslatnak
nincs helye.

(2) A pá|yázatok éľvényessége nem j elenti a támogatás elnyeľését.

(3) Apá|yźnatok elbírálrásihatárideje apźilyázat benyujtásától számított 30 nap.

(4) A TPEM tevékenysége folyamatos, összetételéról a képviselő-testület határozattal dönt.

II. Fejezet

Lakóépĺiletek energiatakaľékos felrújításához és koľszeľűsítéséhez
nyújtandó tinkoľmányzati támogatások



5. Pá|yázati feltételet a támogatás foľmája' méľtéke

ó. s (l) Atźlmogatás célja az önkormányzatkozigazgatási tertiletén lévo lakásszövetkezetek, ĺáľsashiázak
eneľgiatakaľékos felújítrásárrak' koľszeľűsítésének (a továbbiakban: berulriízas) önl.ĺonnányzati támogatása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tiímogatásra a képviselő-testület eseÍipéiyázaÍokat hirdet.

7. $ (1) Pá|yázatot olyan lakrásszłĺvetkezet vagy társashtn nyÚ1that be, amely engedélyköteles vagy
bejelentés köteles beruhźrÁs esetén az engedé|yezési terwel és a felújításhoz kapcsolódó, mindenkor
hatályos jogszabźiyoknak megfelelő engedéllyel rendelkezik.

(2) A pá|yazónak a saját eľó biztosítĺását hitelt érdemlő dokumentumokkal kell igazolnia (például
közgyiĺlési haÍérozat jegyzőkĺinyve, banki igazolás).

8. $ Támogatás csak teljes épiiletľe, vagy annak dilatációval hatáľolt épületrészéľe igényelhető.

9. s (1) Az önkormányzatitámogatás vissza nem térítendő támogaüás.

(2) Önkoľmányzatitámogatás azéves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg erejéig nffitható.

6. Támogathatóbeľuházások

10. $ (l) Homlokzatok és ftidémek hĺĺszigetelése:

a) az épu|et valamennyi homlokzatának hőszigetelése,

b) homlokzati (egy vagy mindkét) végfalak hőszigetelése,

c) az utolsó f,itott lakószint feletti ftdém teljes felĺiletének (ftllső síkjának) hő- és vizszigete|ése,ha
az épu|et lapos tetős szerkezetiĺ' vary hőszigetelése és magastető kialakítása, amennyiben a
tervezett magastető nem beépítheto kialakítĺásv vagy az utolsó fiitĺitt lakószint feletti födém teljes
feliiletének (ftilső síkjának) hoszigetelése beépítetlen magastetĺĺ, valamint tetőfelépítmény esetén,

d) az e|so fiĺtött |akószint alatti ftjdém hĺíszigetelése, amennyiben az első fiĺtott lakószint alatti ftidém
frĺtetlen helyiséggel (például pince, garázs) éľintkezik.

(f) Az egyes határo|ő szerkezetek hő átbocsátási tényezó éľtékének meghattlrozźlsakor az éptiletek
energetikai jellemzőinek meghatźlrozźlsáról szóló ktilĺin jogszabályban foglaltak szerint kell eljĺámi.

11. $ Egyéb energiatakarékosságot szolgáló fejleszések.

7. Páiyánatok kĺíľása' elbíľálása' a támogatás felhasználása

12. $ A támogatásoka vonatkozó pźiyázati kiíľás meghatározza

a)atámogathatóberuházásokrészletesleírását,
b)atámogathatóberuházásokrafordíthatópélueszközőknagyságát,
c) apá|yázatok tartalmi és formai követelményeit, benyújtásának rendjét,
d) a pá|yázat lebonyolítrásának időbeli ütemezését;
e) a pá|yázatok elbínálrásának ľendj ét,

fl a tźtmogatLás felhasználásának szabźiy ait.



13. s A pá|yazatok'rlaktarta|maznia kell legalább

a)aberuházĺásátfogóbemutatását,Íarta|mtú,teÍvezeÍIütemezésé!
b) a beruhźzás költségbecslését, tervezett ťlnanszírozási konstrukcióját,
c,) a lebonyolítás ismeľtetését,
d) apá|yázőnyi|atkozatátapá|yézat feltételeinek elfogadásáról, a szĹikséges önľész váIlatásáról.

14. s (1) Apźl|yázatok elbírálásáľa az 5. $-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A beruházźs elvégzéséľe elnyeľt tĺámogatás felhasmáliísára az önkoľmányzat támogatási szeľződést köt
apźiyźzőval. A támogatási szerzodéstarta|mazza a tĺámogatás felhasználásánakutemezését, a tiĺmogatási
összeg lehívásának szabźt|yait és elszámolas ľendjét.

(3) A beruhtuÁs szakszerű elvégzése éľdekében a pálryźnő köteles gondoskodni a műszaki ellenőrzésről,
amelynek költségei a beruházísi költségek részét képezik'

() Azönkoľmányzat jogosult a támogatott beruházas megvalósulásának ellenorzéséľe.

15. s (1) Az önkoľmányzati támogatĺís összege arányosan csökken, amennyiben a beruházás
megvalósítása során a beruhiázás költségei a támogatásban ľészesített kĺĺltségeknél alacsonyabbak.

(2) Az önkoľmányzati támogatás összegét nem növelheti a pá|yázatban szeľeplőtől eltéro, pótlólagos
költség annak megfizetésé re a péiy áző kötel es.

(3) Az <lnkoľmányzati tźmogatás visszavonathatő a tiámogatás nem ľendeltetésszerű felhasználásą a
támogatĺási szerződésben foglaltak nem- vagy ľészbeni teljesítése, a páĺ|yźnő bármely nyilatkozatának
visszavonás a, vagy az abban foglaltak megszegése esetén.

(4) A támogatiás visszavonása esetén a már igénybe vett tamogatás egészét az igénybevéte| napjátő| a
jerybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamattal növelt összeggel kell visszaťrzetni.

(5) A üámogatás folyósítása a tiámogatási szerződésben meghattrozottfoľľás összetétel szerinti pélľługyi
és időbeli iitemezésben a készültségi fokkal aľányosan és utólagosan apá|yaző által benyújtott számlák és
teljesítést igazo|ő dokumentumok, és ezek ellenorzése a|apján töľténik. A teljesítési gazo|ás tarĺalmazza a
pźiyźző nyi|atkozatát, hogy a támogatás feltételéÍil vźi|a|t kötelezettségek a tźtmogatási szerződésnek
megfelelően teljesĹiltet a foľľĺásokat rendeltetésszerűen és maľadéktalanu| a szptződésben meghatározoÍt
feladatra hasznźita fe|.

(6) A támogatott beruhĺázás akkoľ tekintheto befejezettnek, megvalósultnat ha a támogatási szeľződésben
megjelölt feladat a szerzodésben meghatározottak szeľint és a hatósági engedélyekben foglaltaknak
megfelelően telj esült.

(7) Atámogatástazorna| és ery összegben, azigénybevétel napjától a jegybanki alapkamat kétszeľesének
megfelelő kamattal nĺjvelt összeggel vissza kell fizetni, ha atámogatźls odaíté|ésétől szĺmított 5 éven belül
az önkormányzat tudomásáĺa jut, hory a támogatást igénybe vevo a pá|yázatában, YZE! az atlhoz csatolt
iľatokban valót|an adatokat közö|t.

8. Zárőrendelkezések



17. $ E rendelet 2013. június 10-én lép hatá|yba, és rendelkezéseit a folyamatban lévő és el nem bírált
ügyekben is alkalmazni kell.

18. $ Hatályőt vosďi a tĺírsashiízak osztatlan közös tulajdonában lévő épĺiletľészek ľészleges-, teljes
felújítĺĺsrához és gźz alap. és fe|szźt||ővezeték felrijítĺásához nyújtandó önkormányzati Íámogattlsokľól szóló
7 /f008. (II.27 .) önkormányzati rendelet.

Budapest, 201 3. május .....

Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgáľmester



.... /2 0 1 3. (.'... ) onkormányzati rendelethez
1. melléklet

Tĺĺmogĺtĺísi mĺÍszaki fctlijítĺísi munkĺĺIltok

1. Balesetveszélyes épületrész teljes felújíĺísa

2. Teherhordó épületszerkezetek (alapozás,fa|azat, ftjdém, fiiggőfolyosó, erkély)

3. Teljes, vagy Ĺitemezéssel részleges tetofelújítrás

4. Kémények felújítĺásą bélelése (ütemezéssel részleges felújítás, bélelés)

5. Felvonó középjavítás, nagyjavítĺás' csere és létesítés

6. Méretlen gźzhźt|őzat kiépítése vagy cseĘe

7. Víz-, csatomahźiőzat felújíĺása (beleéľtve a főmérő áthelyezését)

8. Elektromos fovezeték és fĺielosztó cseréje

9. Homlokzatok felújítasą különösen haazrégőta nem volt felújítva

l0. Közös tulajdonú központi fiĺtési beľendezések felújíŁása, cseĘe

11. Akadálymentesítés

1 2. Lakóépületek kameľával történő felszeľelése



../2 0 1 3. (...) önkormĺźnyzati rendelethez
2. melléklet

ADATLAP

a társasházat |alĺĺsszövetkezetek osztatlan köztis tulajdonában Iévő épületrészek ľészleges-, tefes
fe|űjításáho4 és gáz alap és Íe|szá||ővezeték felújításához nyújtandó tinkoľmányzati

támogatásokhoz

A Budapest, V[I. kerületi társashĺázak, lakásszövetkezetek felújítási pá|yźzatához'

T ár s asház, lakás szĺjvetk ezet címe:

Lakások száma:

Tulajdoni részarttny (magán):. . ..

A tźlrsasház, lakásszövetkezet megalakulrásának időpontja. . . .

Felújítási munka becsült összege elozetes vállalkozói aján|atta|:... ............. Ft

Atársashźz,lakássz<jvetkezetá|ta|vállalt összeg: ............. Ft

Atźtrsashźz,lakásszövetkezetá|ta|igényeltkamatmenteskölcsöntámogatiás:..................Ft

Atársasház,lakásszövetkezetkivttn-e ezze| apá|yázatáva| külső pályázathoz csatlakozni:
Igen Nem

(a megfelelő Ész a|źthizandó)
Amennyiben külso pályázathoz csatlakozik:

........(külső pá|yázatmegnevezése), atársasház,Iaktsszovetkezetá.|ta|
igényeltvisszanemtéľítendőtámogatasösszege:..... ..............Ft

A felúj Ítrási munka részletezése: . . .. . . . . . . . . . .

Az tnkoľmźnyzat felré az elmúlt négy évben benyújtott, sikeres korábbi pá|yźnatok rész|etezése év,
munkanem, kapott ĺámogatási összeg:



Alulírott (képviselo neve): '....,, a ...... Táľsasház, Lakźsszt)vetkezet
képviselője nyilatkozom, hogy a..'.' sz. önkormányzati rendeletben meghatározott
páiyázati feltételeket, szabáIyokat ismerem, a pźiyźzati adatlapban leírtak a valóságnak megfe|előek, a
miásolatban becsatolt dokumentumok az eredetivel mindenben megegyezők. Tudomásul veszem, hogy
amennyiben apá|yázat kiírojának a valóságnak nem megfelelő adatszolgá|tAtéB,vagy az eredetivel nem
megegyeziĺ dokumentáció benýjtása tudomasára ju! a Ítrsasházat. a pá|yázat lebonyolítása során a
támogatas folyósításábő|kizárhatja, apźiyázati megállapodást visszavonhatja. .

Társashiáz' lakásszövetkezet képviselője

A benyujtáshoz csatolni kell:
. Alapító okirat / alapszabá|y másolata. Hiteles közgytĺlési jeryzőkönyv és jelenléti ív

Közg1tĺlési határozat taĺta|mazza: pá|yázati részvételt, kit bíz meg a közgyiĺlés a pál|yázatta|
kapcsolatos Ĺigyintézéssel, lebonyolítĺással, kivite|ező, múszaki ellenőr kivźlJrasztásźú vary annak
módját, kamatmentes köIcsön visszafizetésének módját, je|zá|ogsog b$egyzési feltétel esetén a
tul aj dono s ok hozzźĄ ár u|ását

. Minimum két kivite|ezői ajánlat.
Az árĄán|atra rá kell írni, melyik van elfogadva, az elutasítottra rá kell ími azelutasítás
indoklását, az elfogadott źtraján|atota kozgyúlés źita|megbizottnak kollaudálni kell.. Műszaki ellenőr a|ka|mazÁsának eloírasa esetén a kivźůasztott műszaki el|enőr nyilvántaľtott
műszaki ellenőrzési j ogosultságát mĺĺsolatban .r Táľsashĺáz, Lakásszövetkezet önľészét bemutató igazolrás eredeti banki igazo|ás,
lakáselőtakarékosság igazo|ás és egyéb foľľás, vagy közgyťilési határozat a hiźnyzó önrész
pótlásáról.

. Igazo|ások aľľól, hogy azonkormányzaÍta| szemben nincs tzrtozÁs,. Lakóépület kamerával töľténő felszerelése esetén aképviselő ny1|atkozataarľól, hogy:
- aberuhězás teljes köľű lebonyolításaatársashźz, lakásszövetkezet fe|adata,
- aberuhźaás megvalósításához sziikséges engedélyeket, dokumentumokat beszerzik/beszerezték,
- a működéshez szükséges előíľłísokat betartják,
- aberuhźaás megvalósítását kĺivetően a működtetés teljes könĺen atársasház,lakásszövetkezet
feladata
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