
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testiileti tilés időpontj a: 20|3. szeptembeľ 18. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat az Onkoľmányzat bevételeinek lalĺĺscélokľa és az eze|<hez kapcsolódó
infľastľuktuľá|is beľuhĺĺzásokľa vonatkozó felhasználás szabá|yaiľól szóiő 3412013. (vI.25.)
iinkoľmánvzatĺ ľendelet módosításáľa

A napirendet nyílt ülésen kell tĺĺľgyalni, a rendelet elfogadásźlhoz minősített szavazattobbség
szĹikséges.

ElorÉszÍró SZERVEZETI EGYsÉG (NÉv, sZIGNi) : VłcyoNcl, ZD 

^LKID ̂ sl 
És ÜzprrĺELTETÉsI

ÜcyoszľÁ LY G AZD 
^LKoDAsI 

IRoDA

KÉszÍľBľrr (ÜcvnĺrÉZŐ NEVE, sZIGNó): DR. rĺeNcz ADRIENN

PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZoLÁs. .íü---j 
^-\

Jocl <oNrnoLl: \Alt'
BpľpRĺeszľÉsnp ALKALMAS. 

ĺ /ĺ.

dýd.Kďk-y %^-u,.

RluÁN Eonĺn.
JEGYZ} Á

Váľosgazdálkodási és Pénzüryĺ Bĺzottság véleményezi x
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Hatźĺ o zati j av aslat a bizottsźĘ számár a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés
mestársvalását.

Budapest Józsefváľosi Onkormá nyzat
Képvĺselő-testÍilet e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Előzmény:

A tźrsashźzak felújításźůloz nyujtandó önkoľmányzati tźlmogatásokat a 34120|3. (VI.25.)
önkoľmĺĺnyzati ľendelet szabá|y o zza.

II. A beterjesztés indokolása

A tĺársasházakró| sző|ő 2003. évi CXXKII. tö,ľvény 25. $-a szabźiyozza a közös tu|ajdonban álIó

épületrészek, helyiségek és területek megfigyelését szo|gźůő, zźtrt rendszerĺĺ műszaki megoldássa|

kiépített elektľonikus megťlgyelő rendszer (a továbbiakban: kamerarendszer) létesítéséről és

üzemeltetéséről szó|ó szabéúyokat. A25. $ (1) bekezdés értelmében a kamerarendszer létesítéséről és

üzemeltetés&ol a közgytĺlés az összes tulajdoni hźnyad szeľinti legalóbb kéthaľmados tiibbségével

rendelkező tulajdonostĺársak igenlő szavazatával dönthet. Ebben az esetben a szervezetĹműködési

szabźůyzatnak tata|maznia kell a kamerarendszer üzemeltetéséhez szĹikséges - az információs
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önrendelkezési jogról és az információszabadságrőI szó|ő töľvény rendelkezéseivel összhangban

megál lapítotí - adatkezelés i szabá|yokat.

A hatályos önkormányzati rendelet 2. $ (4) bekezdése szerint a társasház, lakásszĺjvetkezet a
pźůyézatra vonatkozó közgyűlési döntéseit a tulajdonosok legalóbb 5I %-ónak egyetértése mellett

kell meghoznia.

A további két módosítási javaslat, az önkormányzati rendelet egységes éľtelmezése miatt szĹikséges.

III. Tényál|ás:

Az önkoľmźnyzati rendelet ellentétesen szabźiyozza a kamerarendszeľek létesítésére vonatkozó
társashźai közgýlési hányad méľtékét, ezért az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése értelmében az
önkormányzatirendelet más jogszabállyal ellentétes részét módosítani szükséges.

Az önkoľmźnyzati rende|etben töľténő további módosítás az egységes éľtelmezés tekintetében

szükséges, mivel az ĺĺnkormányzati rendelet teljes terjede|mében a kamatmentes kölcsön megnevezést

hasznźija, kivéve egy esetben , ezért a könnyebb értelmezés és a további féIreéľtések e|kerĺi|ése végett

szĺiksé ge s a v á|toztatás.

A 2' sz. mellékletben szereplő adatlapon a ,,Lakások szźtmď, megnevezésű sor módosítiása az

önkormányzati rendelet szövegéhez igazitva Lalĺĺźsok és albetétek szdma szövegrészt javaslom

szerepeltetni.

fV. JogszabáIyi ktiľnyezet ismertetése:

A Képviselő-testiilet dö'ntése a Magyaroľszág helyi önkoľmányzatairól szó|ő 20|l. CLxxxx.
törvény 42. $ 1. pontján alapul.

V. Dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése:

A Képviselő-testiilet döntését követően a rendelet 2. $ (4) bekezdése a kö'vetkezőképpen szól:

,,A társashóz, lalrnsszövetkezet a pólyázatra vonatkozó kôzglűlési dÓntéseit - ilz 1. szúmú
melléklet 12. pontjdbanfoglalt munkúlatok kívětelével - a tulajdonosok legalább 5] oń-ának

egletértése mellett kell meghoznia. Amennyiben a pólydzat tdrgla lakóépíiletek kamerdval
tiirténő felszerelése, ú9 a tdrsashdz, lakdsszijvetkezet a pdlydzatra vonatkoaí közgłűílésí
dtjntěseÍt a tulĘdonosok legaldbb kétharmadúnak egłetértése mellett hozhatja meg. A
felsoroltaknál alacsonyabb szavazati arány esetén a pólyózat érvénytelen.',

A Képviselő-testület döntését követően a rendelet 4. $ (1) g) bekezdése a ktivetkezőképpen szól:

,,Az önkormányzat a társasházząI, ląlrasszÓvetkezettel megállapodóst kÓĄ melynek

tartalmaznia kell le galább

g) az önkormúnyzatí kamatmentes kiilcsiin esetén ........

A Képviselő-testiilet döntését követően a rende|et 2. mel|ékletében szeľeplő Adatlapon a Lakások
szttma megnevezése sor Lakósok és albetétek szóma sz<ivegre vá|tozik.

vI. A diintés célja' pénzügyĺ hatása:

A döntésnek pénziigyi hatása nincs.



Kérem az e|őterjesztés mellékletét képező ľendelet elfogadását.

Budapest, 2013. augusztus 26.

polgármesteľ

Tĺirvényességi ellenórzés:
Rĺmán Edĺna

jegző
nevében és megbízásából:
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Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefoáľos Onkormányzat
KépviseIő.testiĺletének

... 12013. (......) iinkoľmányzati rendelete

az onkoľm ányzat bevételeinek lakáscélokľa és az eze|<hez kapcsolódó infrastľuktuľális
beľuházásokľa vonatkozó felhasználás szabályaiľót szĺóló 3412013. (vI. 25.) önkormányzati

ľendelet módosításáľĺil

Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjábanmeghatározottfeIadatköľében eljárva' lakások
és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésiikĺe vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi L)orym. brvény 62. $ (3) bekezdésében foglalt fe|hata|mazás a|apján a
kĺjvetkezőket rendeli el:

1. $ Az onkormanyzatbevételeinek lakáscélokĺa és az ezel<hez kapcsolódó infľastruktuľális
beľuházásokľa vonatkoző fe|hasznźůźs szabályairól szőIő 3412013. (VI. 25.) önkormźnyzatí
rendelet (a továbbiakban: RendeleĐ 2. $ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,, (4) A tórsashóz, ląkósszovetkezet a pályázatrą vonatkozó kÓzg,lűĺési dôntéseit _ az ]. szómú
melléklet l2. pontjóbanfoglalt munkálatok kivételével - a tulajdonosok legalább 5] %-ának
egyetértése mellett kell meghoznia. Amennyiben a pályázat tárgla lakóépiiletek kamerával
torténő felszerelése, úgy ą társąsház, lakńsszövetkezet a pólyázatra vonatkozó kozgyiÍlési
dantéseit a tulajdonosok legalább kétharmadának eg,letértése mellett hozhatja meg. A
felsoroltalcľlál alacsonyabb szavazati arány esetén a pályózat érvénytelen,,,

2. $ A Rendelet 4. $ (1) bekezdés g) pontjának ,,onkormányzati visszatéľítendő támogatás
esetén'' szövegrész helyébe ,,önkormányzatikarnatmentes ktilcsĺin esetén'' lép.

3. $ A Rendelet 2. melléklet helyébe e rendelet melléklete lép.

4. $ E rendęlet 2013. szeptember 23. napján lép hatályba.

5. $ E rendelet ahatá|yba lépést ktjvető napon hatá|yát veszti.

Rimán Edina
jegyzo

dľ. Kocsis Máté
polgármesteľ



3 4/2 0 1 3. (I/I. 2 5.) onkormányzati ľ endelethez
2. melléklet

ADATLAP

a társasházak, lakáss zőv etkezetek osztatlan köztis tulaj donáb an lévő épületrészek
részleges., teljes felűjításához, és gáz a|ap- és felszállĺóvezeték felűjításához nyrijtandó

iinko ľmány zati tźlmogatás okhoz

A Budapest, VIII. kertileti táľsashazak, lakásszövetkezetek felújítási páIyźnatźůloz.

T át sasház, lakás szĺive tkezet címe :

Lakások és albetétek száma..

Tulaj doni t észar ány (magrĺn) : .

A tér sasház, l akás szöv etkezet me g al akul ásanak iđőpontj a.

Felújítási munka becsiilt összege előzetęs vállalkozói ajźnlatta|:. ......... Ft

Atársasház, lakásszövętkęzętáItaIváIIaItösszeg: ...... Ft

Atfusasház. lakásszövetkezet által igényelt kamatmentes kĺjlcsĺjntźlmogatáS:.. . . . ' ... .Ft

A társashaz, lakássztivetkezet által igényelt vissza nem térítęndő támogatás összege:

Atźtrsashźn, lakásszövetkezet kíván-e ezzeI apźiyźzatával kĹilső páIytaathoz csat|akozĺi:
Igen Nęm

(a megfelelő rész aláhizanďő)

Amennyiben külső páIy ázathoz csatlakozik:

...... (külső páIyazatmegnevezése), a társasház,
lakásszövetkezet á|tal igéĺyelt vissza nem térítendő támogatás
összege:. ... . ... .. ..Ft

A felújítási munka rész|ętezésę: ....



Az onkormányzat felé az elmúlt négy évben benyújtott, sikeľes korábbi pźiyázatok
részletezése év, munkanem' kapott támogatási összeg:

Alulírott (képviselő neve): a ... Taľsashaz.
Lakásszĺjvętkęzęt képviselője nyilatkozom, hogy a ..... sz. cinkormányzati
rendeletben meghatározottpźrlyźzati feltételeket, szabźiyokat ismerem, apźiyéaati adatlapban
leíľtak a valóságnak megfelelőek, a másolatban becsatolt dokumentumok az eredetivel
mindenben megegyezók. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pźiyázat kiírójának a
valóságnak nem megfe|e|ő adatszolgáltatás, vagy az eredetivelnem megęgyező dokumentáció
benyújtása tudomásáľa jut, a tźnsasházat a pá|yázat lebonyolítása során a támogatás
fo lyó sítás áb ő1' kizarhatj a, a pá|y ázati me gáll ap o dást vi s s zavonhatj a. .

T ár sasház, lakás szöve tkezet képvi s e l őj e

A benýjtáshoz csatolni kell:
. Alapító okirat l alapszabály másolata
. Hiteles kĺizgytĺlési jegyzők<inyv és jelenléti ív

Közgyrĺlésí határozat tarta|mazza: pźllyazati részvéte|t, kit bíz meg a közgyűIés a
páIyázatta| kapcsolatos ügyintézéssel, lebonyolítással, kivitelęző, miĺszaki ellenőr
kivállasztásźú. vagy annak módját, kamatmentes kölcscjn visszaťlzetésének módját,
je|záIogsogbejegyzésifeltételeseténatulajdonosokhozzájtra|ását

. Minimum két kivitelezőiajźnlat
Az tttajtnlatta rá kell írni, melyik van elfogadva, az e|'ltasítottra ľá kell ími az
elutasítás indoklását, az elfogadott árajénlatot akozgyulés által megbízottnak
kollaudálni kell.

. Mrĺszaki ellenőr a|ka|mazásának előírása esetén a I<lvźiasztott műszaki ellenőr
nyilvántaľtott műszaki ellenőrzési j ogosultságát másolatban .

. Tĺĺľsasház, Lakásszovetkezet önľészét bemutató igazo|ás: eľedeti banki igazo|ás,
lakáselőtakaľékosság ígazo|ás és egyéb forľás, vagy ktizgyrĺlési határozat a hiényző
ĺjnĺész pótlásaról.

. Igazolások aľľól, hogy az onkormĺányzatta| szemben nincs taľtozás,

. Lakóépület kameráva|torténő felszeľelése esetén a képviselő nyilatkozataaľrőI, hogy:
- aberuházás teljes kĺinĺ lebonyolítása atźnsashźz.lakásszĺjvetkezet fe|ađata,
- a benlhtzás megvalósításźůloz szfüséges engedélyeket, dokumentumokat
beszerzikJbeszereńék,
. a működéshez szükséges előírásokat betartjfü,
- aber,lházás megvalósítását kĺjvetően a működtetés teljes k<jnĺen atársashźz,

l akás szövetk ezet feladata



Indokolás

A módosító ľendelet atćrsasházakĺól szóló 2003, évi CXXXilI. törvény 25. $ (1) bekezdése
aIapján indokolt, amely szeľint a ktjzĺjs tulajdonban álló épületľészek, helyiségek és területek
megÍigyelését szolgáló, ztlrtrenđszerumuszaki megoldással kiépített ęlęktronikus megfigyelő
rendszer létęsítéséről és üzemeltetéséről a kozgyu\és az összes tulajdoni hanyad szeľinti
legalább kétharmados többségével rendelkező tulajdonostársak igenlő szavazatával dönthet.
Ennél alacsonyabb szavazati artnyt önkormĺĺnyzati rendę|et nęm źi|apíthat meg, ezért ezeke
a munkálatokĺa vonatkozőarl az 5I oÁ-os szavazati arźny felemelése szükséges.

A további két módosítási javaslat, az ĺinkormányzati ľendelet egységes éľtelmezése miatt szükséges.



Az onkoľm ány zat bevételeinek lakáscélokľa
és az ezekhez kapcsolódó infľastľuktuľális

beľuházásokľa vonatkozó felhasználás
szabályaiľól szó|ó 34/20t3. (W. 25.)

önkoľmánvzati ľendelet

Budapest Főváľos YIII. kerület
Józs efváľos Onkorm ányzat

Képviselő-testületének
...12013. (......) tinkoľmányzatĺ rendelete

az onkoľm ányzat bevételeinek lakáscélokľa és
az eze|<hez kapcsolód ó infľastľuktuľális
beruházásokľa vonatkozó felhasználás
szabályaiľól szóló 3412013. (vI. 25.)

łinkoľmánvzati ľendelet módosításáról
2. $ (4) Atársasház' lakásszövetkezeta
pźůyázatra vonatkozó közgyűlési döntéseit 5| %-
os tulajdonosi részvétel és a tulajdonosok
legalább 51%o-źnak egyetértése mellett kell
meghoznia. Ennél alacsonyabb részvétel és
szav azati arány e setén a pá|y ázat érvényte len.

4. $ (1) Az önkormáĺyzat a tfusashźlzzaI,
lakásszövetkezette| megállapodást köt,
melynek tnta|maznia kęll legalább :

a) atámogatás összege,
b) a támogatott munka befejezésének
hatánđeje,
c) az e|számolás rendje és módja,
d) a r észszámla benyrij tásanak feltételei,
e) akanatmentes kölcsön esetén a törlesztő
részletek fi zetésének ľendj e,

fl a támogatás megítéléséhez bemutatott
felújítási költségvetést meghaladó
költségeket a táľsashźn, lakásszövetkezet
köteles fedezni,
g) az önkoľmányzati visszatéľítendő
támogatás esetén

8a) fulajdonhányad méľtékéig a
ięIzź.Josios' beiegyeztetéséhez az

1. $ Az onkormányzat bevételeinek
lakáscélokĺa és az eze|<hęz kapcsolódó
infrastrukturális beruházásokĺa vonatkozó
fe|haszná|ás szab áIy airó l szó l ó 3 4 l 20 | 3 . (v I.

25.) ĺinkoľm ányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (4) bękezdés helyébe a
következő ľendelkezés lép:

,,(4) A társasház, lakásszövetkezet a
pályázatra vonatkozó közglűlési dÓntéseit _
az ]. számú melléklet I2. pontjóbanfoglalt
munkálatok kiv ételév el - a tulaj donos ok
legalóbb 5] %-ának egyetértése mellett kell
meghoznia. Amennyiben a pályázat tárgła
lakóépületek knmeróval t1rténő fels zer elé s e,

úgy o társasház, lakńsszovetkezet a
pályózatra vonatkozó kozgyűlési dontéseit a
tul aj dono s ok l e gal ább ké tharmadának
egletéľtése mellett hozhatja meg. A
fe l s or o l t alĺrl ál al ac s o ny ab b s z av az at i ar óny
esetén a pályázat érvénytelen.,'

2. $ A Rendelet 4. $ (l) bekezdés g)
pontj anak,,önkoľmány zati visszatérítendő
támogatás esetén'' szcivegľész helyébe
,, önkormány zati kanatmente s kö l csön
esetén'' lép



önkormányzat javára tĺjľténő
hozzájźn:|ást, abban az esetben, ha a
táĺsashźn' lakásszĺjvetkezet 100 %-ban
magantulajdonban á||ő, A jelzálogjog
bejegyeztetés a
lakás szövetkezet fe|adata.

táĺsashźz.

sb) a töľlesztő ľészlet 3 egymást kĺjvető
hónap nem ťĺzetése esetén allhoz va|ő
hozzźĄáruIást, hogy az önkoľmányzat a
tulajdon hétnyadára eső közös költséget a
még fennálló tartozásba beszáłnítja.
Ebben az ęsetben az önkormányzati
tulajdon hźnyadra eső tźtrsasházi,
lakásszcjvetkezeti Ĺizemeltetési
költségeket (közüzemi díjak,
karbantaľtás, felújítás) a tobbi
tul aj donostars ktjteles ťlzetni.
gc) a tor|esztő rész|et 3 havi elmaľadása
esetén hozzájáru|ást aZ önkormányzat
késedelmi kamatot száĺrit fel, melynek
mértéke Ptk. szerinti.


