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Képvĺselő-testület e számára

Előteľiesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi Ĺilés időpontj a: 2013. december 4. .. sz. napirend

Táľgy: Javaslat az lpaľosított technolőgiáva| épü|t takóépĺĺlet eneľgiatakaľékos felújításának
támogatásáľa kiírt ,,zö|d Beľuházási Rendszeľ Klímabaľát otthon Panel Alpľogram'' nyeľtes
oáilv ánatainak tĺĺmopat á.sár a

A napirendet nyílt iilésen ke|| tźrgyalni, a hatálrozat elfogadásához minősített szavazattőbbség
szĹikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság vé|eményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi -

Határ ozati j av as|at a bizottság szátmźtr a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testü|etnek az előterjesztés
mestarsvalását.

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I. Előzmények
A Józsefuárosi onkoľmányzat Képvise|ő-testtilete a 376t2009. (Ix. t6.) számű határozatálban úgy
döntött, hogy a Ktiľnyezetvédelmi és Víziigyi Minisztérium áital' az iparosított technológiával éptilt
lakóépiiletek széndioxid kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező
korszeľűsítésének, felrijítĺásának támogatása céljából - ,,Panelprogram a Zöld Beruházási Rendszeľ
részeként'' közzétett pźtllyźaat a|apjźn, nyilvános pźl|yázatot íĺt ki, az onkormányzat közigazgatási
területén lévő lakóépületekre. A páiyázat ľészletes feltételeit a 33/f009. (Ix.18.) önkoľmányzati
rendelet tartalmazta.
A Képviselő-testtilet 2009. decembeľ 16-rín tartott iilésén az 52612009. (KI.16.) _ 53312009. (XI.16.)
szímúhatźrozataibandö'ntöttaBarossu. 101-101/A., 103., I03/A.,103/B., 111.aLosoncitér3.,4.,és
a Szigony u. ftB. szźlm a|atti, összesen 8 lakóépiilet energia-megtakaľítást eredményező
korszenĺsítésének, felújításának bekerülési költségeihez eryszeľi, vissza nem téľítendő támogatásról,
amely támogatást a Jőzsefvźtrosi VIIľ6. Lakásfenntaľtó Szövetkezet és a Szigony u. 2/B. tźttsashán
r észér e nýj totta vo lna.
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A nyolc lakóéptilet esetében az önkoľmrányzati tiámogatás összesen 176.500.000 forint, az
ö'nkormányzati támogatás igénybevételének feltétele vo|t az állami támogatás folyósítĺása a 33/2009.
(IX.18.) önkormányzati rendelet 5. $ (3) bekezdése alapján.

Tekintettel ana, hogy a VIIV6. Lakásszövetkezet pá|yźnatait és a Szigony u. flB. társashán pá|yźaatáú
az illetékes minisztéľium nem részesítette támogatásban, a rendelkezéséľe átló keret kimeriilésére
hivatkozva, ezért a Képviselő-testiilet a 330l201f. (x.4.) számű hatfuozatában visszavonta a
támogatási ö,sszegekről sző|ó 52612009. (xII.16.) - 537/2009. (XII.16.) számú hatfuozatait.

A döntésről Koczka István, a VIII/6. Lakásfenntaľtó Szövetkezet ugyvezetłi elnökének tájékoztatása
megtĺĺrtént. A tájékoztatást követően a Lakásfenntartó Szövetkezet továbbra is fenntaľtotta pźůyázatait
az źi|am iráĺnyálba, tekintettel arra, hogy az á|lami pźiyáaatok egylépcsős támogatási rendszerben is
megvalósíthatőak, oly módon, hogy a pá|yázó az 50 szźza|ékos önerőt biztosítani tudja. Így a
munká|atok elvégzéséhez aYIIU6. Lakásfenntaľtó szövetkezet2013. február 4-én Thermo/Stílus hitelt
vett fel az oTP Bank Zrt.-tól 500.370.000 Ft, azaz ötszźnmi||iő-hźromszázhetvenezer forint értékben.
A hitelszerződés alapján, a hitel visszaťlzetése 2013. júniustól - 2023 . februárig havonta t<jrténik.

n. A beterjesztés indoka
A VIIV6. Lakásfenntartó Szö'vetkezet tig1rvezető elnökének 2013. novembeľ 18-án kelt megkeresése
szerint az Epítésúgyi Minősége|tenorza Innovációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban. ÉIrfl; í'á'o.
éľtesítések foľmájában tájékozatta a Lakásfenntartó Szövetkezetet, hogy hat darab korábban benyújtott
energiakorszeľíĺsítési pźůyźnatuk a Nemzeti Fej|esztési Minisztérium döntésének éľtelmében
támogatásban részesült.

A Józsefuárosi VIIV6. Lakásfenntartó Szövetkezet levelében kéri, hogy az ál||ami|ag támogatott
pźiyźvataikat az onkorm ányzat is támogassa, olyan formában, hogy az energiakorszerűsítési
munkálatok elvégzéséhez fe|vett hitel havi költségtörlesztéseihez rendszeres tamogatĺást nýjtson,
összesen 122.000.000 Ft összegben, 10 évre.

m. Tényállási adatok
A Polgármesteri Hivatal felvette a kapcsolatot a tényát||źs tisztánésa éľdekében az ÉMl-vel és írásbeli
tájékoztattst kért arra vonatkozóan, hogy az 52612009. (Xu.l6.) _ 53312009. (XII.I6.) számtl
képviselő-testĺileti hatáľozatokban támogatotttársashának részesültek-e állami támogatásban és milyen
mértékű összegben.

ez Évĺl v źl|aszalt az a|źbbi táŕ/lánat r ész|etezi:

Pá.lyánat
kódja Páiyńző neve

Megva|ósítás
helyszíne

Pá,Jyá.zat
státusza

Miniszteľi
döntés
dátuma

MegítéIt lźllami
támogatás

összege

K-36-09-
127

Józsefuárosi
VIII/6

Lakásfenntartó
Szövetkezet

1083 Budapest,
Baross utca 101-

101/4.
Iśizárt

K-36-09-
213

Józsefuáľosi
VIIV6

Lakásfenntartó
Szö'vetkezet

1083 Budapest,
Baross utca 103.

Döntéssel
ľendelkezÍk

2013.09.19. 34 400 000 Ft

K.3ó-09-
238

Józsefuáľosi
VIIV6

Lakásfenntartó
Szövetkezet

1083 Budapest,
Losonci tér 4.

Döntéssel
rendelkezĺk 2013.09.19. 34 400 000 Ft



K-s6-09-
239

Józsefuárosi
VIII/6

Lakásfenntartó
Szövetkezet

1083 Budapest,
Baross utca 103/A.

Dtintéssel
ľendelkezik f0r3.09.r9. 28 800 000 Fr

K-s6-09-
270

Józsefuárosi
VIII/6

Lakásfenntaľtó
Szövetkezet

1083 Budapest,
Baross utca l03lB.

Dtintéssel
ľendelkezik 2013.09.r9. 28 800 000 Fr

K-36-09-
283

Józsefuárosi
VIIV6

Lakásfenntartó
Szövetkezet

1083 Budapest,
Losonci tér 3.

Diintéssel
ľendelkezik

f013.09.r9. 34 400 000 Ft

K-36-09-
33f

Józsefuáľosi
VIITI6

Lakásfenntaľtó
Szövetkezet

1083 Budapest,
Baross utca 111.

Diintéssel
ľendelkezĺk 2013.09.19. 34 400 000 Fr

K-36-09-
368

Társasbáz
1083 Budapest,

Szigony utcaflB. Kizárt

Nyertes pá|y źuatok összesen : 195 200 000 Fr

A 20|3. szeptember l9-i, i|letve októbeľ 17-i Miniszteri döntés éľtelmében állami üímogatásban
részesiilt a f009. évi Panel II. pźiyázatok listájának tanúsága szerint a YIIU6, Lakásfenntartó
Szövetkezet hat darab pźńyázata: Baross u III., Baross u 103., Baross u l03/A., Baross u 103/8.'
Losonci tér 3., Losonci tér 4.

Atźb|źzatból megállapithatő, hogy a Baross u. 101.-l01/A. és a Szigony u.2lB. sz. lakóépiiletekre
vonatkozó pá|yźuatokkizźrásra keľültek, mivel a hiánypótlási felhívásnak 15 napos hatĺáridőn belül
nem tettek eleget, így apźiyźuatok nem kerültek befogadásra.

A nyeľtes pźiyźaatok támogatási szerződésének kétoldalú alóírósara _ a Miniszteľ döntéséról szóló
éľtesítéstől számitva - maximum |20 nap áll rendelkezésre.

Iv. A döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése
A Képviselő-testtilet dönt arról, hogy a Józsefuárosi onkoľmányzat a ,,Zö|d Beruházási rendszer
Klímabarát otthon Panel Alprosam'' támogatásátnak keľetében a fentebb említett társashźaak részére
vissza nem téľítendő önkormányzati tamogatást biztosít. Az onkoľmányzat áital nýjtandó
üámogaĺások összegei az 52712009. (KI.16.) _ 53212009. (xII.l6.) szálmű képviselő-testíileti
hatźrozatoka|apjźnkeľiiltekmegźů|apitźsra.

v. A dłintés célja' pénziĺgyĺ hatása
A döntés legfőbb célja, az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás
csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, illetve felújításának támogatása,
előzetes kötelezettségvállalással, évenként utó|agosan, vissza nem térítendó tźtmogatźts formájában.
Az önkoľmányzati támogatás folyósítĺásĺára 201,4. év január l-től 10 éven keresztül évenként,
utólagosan amegál|apítotttźmogatátsnak aľrínyos részevel kerülne folyósításra, a Józsefvárosi VIIVó.
Lakásfenntaľtó Szĺjvetkezet részére.

Azévenkénti, utólagos önkormányzatitÁmogatás folyósításanak cé|ja, hogy aze|ózo év hitelt éľdemlő
dokumentumai a|apján, az onkoľmányzatnak garaĺciźtja legyen arľa vonatkozőan,hogy a Józsefi'áľosi
VIIV6. Lakásfenntartó Szövetkezet rendszeľesen beťtzette a bank felé a hitel törlesztő-ľészleteit és

valóban a támogatott tevékenység felhasználására fordítotĺák apénaigyi forrásaikat.

Az önkormányzatitámogatás évenkénti megoszlása a Baross u. 111., Baľoss u. 103., Losonci tér 3.'
illetve a Losonci téľ 4. vonatkozásátban a következőképpen alakul:

Ev Folvósítandó A4db Folvósítĺás



összeg társashĺáz
vonatkozásában

folyósítandó
osszeg

összesen

dátuma

2013. évben I 505 000 Fr 6 020 000 Ft 2014.0 3l
2014' évben 2 150 000 Fr 8 600 000 Ft 201s.0 .31

2015. évben 2 150 000 Fr I 600 000 Ft f016.0 .31

2016. évben 2 150 000 Ft 8 600 000 Ft 20t7.0 .31

20|7. évben 2 150 000 Ft I 600 000 Fr 2018.0 .31

20l8. évben 2 150 000 Ft 8 600 000 Ft 2019.0 .31

2019. évben 2 150 000 Ft I 600 000 Fr 20f0.0 ,31

2020. évben 2 150 000 Fr I 600 000 Ft f02r.0 .31

2027. évben 2 150 000 Ft 8 600 000 Ft 2022.0 31

20ff. évben 2 150 000 Ft I 600 000 Fr 2023.0 31

2023. évben 645 000 Ft 2 s80 000 Ft 2024.0 31

Osszesen: 2l 500 000 Fr 86 000 000 10 év

Az önkormányzatitámogatás évenkénti megoszlása a Baross u. l03/A. és a Baľoss u. 103/8.
társasházak vonatkozásában a következőképpen alakul:

Év
Folyósítandó

összeq

A2 db
tźrsasház

vonatkozásában
folyósítandó

cisszeg
összesen

Folyósítas
dátuma

2013. évben I 260 000 Ft 2 520 000 Ft 2014.0t.31.

2014. évben 1 800 000 Ft 3 600 000 Ft 2015.0 .31

2015. évben I 800 000 Ft 3 600 000 Ft 2016.0 .31

2016. évben I 800 000 Ft 3 ó00 000 Ft 2017.0 .31

f0I7. évben 1 800 000 Ft 3 600 000 Ft 20r8.0 .31

2018. évben I 800 000 Ft 3 600 000 Fr 2019.0 .31

2019. évben I 800 000 Ft 3 ó00 000 Ft 20f0.0 3l
2020. évben 1 800 000 Fr 3 600 000 Ft 202t.0 .31

202I. évben I 800 000 Ft 3 600 000 Ft 20f2.0 .3t

2022. évben I 800 000 Ft 3 600 000 Ft 2023.0 3l
2023. évben 540 000 Fr I 080 000 Ft 2024.0 3'ł

Osszesen. 18 000 000 Ft 36 000'000 10 év

A döntés teljes pénziigyi-költségvetési hatása 10 évre összesen 122.000.000 Ft, jogcíme vissza nem
térítendő felújíĺási támogatts, amely évenként 20|4. évrc 8.540,0 e Ft-ot, f0I5-2022. években évi
|2.200'0 e Ft-ot, 2023. évre 3.660,0 e Ft-ot jelent. A tźmogatźts folyósítĺásáú a Jőzsefvárosi VIIV6.
Lakásfenntaľtó Szövetkezet szźm|ájára teljesíti az Önkormányzat. A tźmogatźls megállapítása a
következő költségvetések teľhéľe előzetes kötelezettségvállalást jelent, melynek fedezetét a
mindenkori költségvetés táľsashazak felújítási tĺámogatása eloirányzatán beltil biztosítja az
Önkormány zat sajátbevételeinek terhére.

vI. Jogszabályi kłiľnyezet
A Képviselő.testtilet döntése a |akások és helyiségek bérletéľe, valamint az elidegenítésükľe
vonatkozó egyes szabźtlyokról sző|ő 1993. évi LXXVIII. töľvény 62. $ (3) bekezdése, va|amint a



Magyarország helyi önkormányzataiľól sző|ő f0|1. évi CLXXXIX. töľvény 4l. $ (3) bekezdésén
alapul.

Kéremazal.ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

II.łľÁnozłTI JAvASLAT

A Képviselő.testület úgy dłint' hogy

1. a) a Budapest VIII. kerület 10 éves futamidőre Baross u. 111.' Baross u. 103., Losonci tér 3., és

Losonci tér 4. szź.m' alatti lakóépületek eneľgia-megtakaritást eredményező korszerűsítésének,
felújításának bekerülési költségeinek ťlnanszírozásához 86.000.000 Ft, a Baross u. 103/A., Baľoss
u. 103/B. szźlm a|atti lakóépület energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,
felújításának bekertilési költségeinek ťlnaĺszírozásához 36.000.000 Ft vissza nem térítendő
önkormányz ati tźmo gatást nýj t.

b) az a\ pontban foglalt támogatásokľa a következő költségvetések terhére _ 2014. évre 8.540,0 e
Ft,20|5-2022. években évente 12.200,0 e Ft, 2023. évre 3.660,0 e Ft - előzetes kötelezettséget
vállal, melynek fedezetét az adott évi kö|tségvetés táľsasházak felújítrási támogatása e|óbányzatán
belĹil biĺositja az Önkormányzat sajáú bevételeinek terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4-f0f3. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása

2. a) a határozat |. a) pontjában foglaltak a|apjźn elfogadja az előterjesztés mellék|etét képező
támogatási szerződés szerződéses feltételeit.

b) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés elkészítéséľől és

fe|hata|mąz'za annak a|áit ásźr a.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetében 2013. decembeľ 04., b) pont esetében 2013. december 20.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység:
G azdá|ko dźls i lroda, P énnigy i Ügyo szt ály

Budapest, 2013. november 25.

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztĺály

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábó|
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i'ą..,ftWą-^0ťU dr.MéizáĺErika /a|jegyző ,/

Mellékletek:
1. Józsefuáľosi VIIV6. Lakásfenntartó Szövetkezet kérelme (1 db)
2. ÉMI levelei a Józsefurírosi VIIV6. Lakásfenntartó Szövetkezetnek(6 db)
3. Éľvĺ'taieuoztztói e-mailjei (2 db)
4. Miniszteri döntések a nyertes pźůyźnatok'ról (3 db)
5. Szerződéses feltételek (1 db)





,t\S.v.mos"tx-\

ilľmil-. i

Kérelem

A|uĺírott Koczka lstván, mĺnt a Józsefvárosi V|tĺ/6, Lakásfenntartó Szövetkezet (1082
Budapest, Baross u. ].1].1a.} Ügyvezető e|nrike kérelemmeĺ fordu|ok a Budapest, Józsefuárosi
onkormányzathoz, hogy a Lakásszcivetkezetnél fo|yó energia-korszerűsítési munká|atok 305
tuIajdonosának, akik egyben koĺtségvisetők ĺs. havi köĺtségtör|esztéseihez rendszeres
támogatást nyújtani szíveskedjen, ŕisszesen !22 Mtt összegben, 10 évre'
A Ĺakásszövetkezet oĺyan formában kéri a tulajdonosai rendszeres támogatását, me|y a

tulajdonosoknak kĺjzvetlen segítséget je|entene az onkormányzat ĺészéről, ugyanakkor az
onkormányzat kciltségvetését sern terhe|né rneg egyszeri nagyobb cisszegben, hanem a

t€rhet szétterítené 10 év időtartamra, ameddig a pľojektre fe|vett hitel futamideje tart'
Kérem, hogy a projekt 305 kĺi|tségviselője (ĺakássz<5vetkezeti tu|ajdonosai számára, az ó havĺ
kĺi|tség.tt!ĺlesztésükhtĺz járu|jon hozzá a Józsefvárosi tnkormányzat, 10 éven keresztül.

lndoklás:

A Józsefuárosi Vll|16. Lakásĺenntartó szövetkezet 2009.ben pálYázatot nYújtoti be a Magyar
Á||amhoz, energia*korszerűsítésĺ pĺojekt támogatására.
A Józsefuárosi onkormányzat 2009-es ĺendelete alapján, amennyiben az álĺamĺ támogatást
megkapjuk, úgy az onkorrnányzat is támogatást ad - a fenti rendeletben szabáĺyozott
íeltéteĺek aIapján.
Mive| az ál|ami pé|yázat eĺbíráIása elhrizódott, ezért az tnkormányzat hivatkozott rendeletét
m€gszűntette időkozben'
2013' őszén a Lakássz<jvetkezet hivatalos, írásos értesítéseket kapott arľó|, hogy a 2009.ben
beadott pályázatai (egy kĺvéte|lel . Baross u' 101', 1.01/a} e|nyerték az áÍĺamĺ támogatást.
Ezeket az értesítéseket átadtuk a Józsefuárosi onkormányzatnak is, ahoĺ íe|meriiĺt, hogy
ebben az esetben _ a megsziintetett ĺjnkormányzati támogatási rendelet he|yett - ĺij
rendeĺet kerü|hetne mega|kotásra, mive| tôbb száz csa|ád támogatásáról van szó'
Az á||amiĺag nem támogatott pályázatban szerepĺő lakásokĺa nem kérĺjnk ĺĺnkormányzati
támogatást.
A kére|emben szerep|ő havi önkormányzati támogatás kifizetésének formájáról a támogató
dĺint, de azt mĺndenképpen a költségvisełők havĺ terheinek csokkentésére kell fordítani.
TechnikaĺIag történhet ez a Lakásszövetkezet bankszám|ájára történő utalás formájában,
meĺy esetben a Lakásszôvetkezet azt tovább utalja a hitelező banknak. de tĺjrténhet ez az
onkormányzat áltaĺi közvetten uta|ással is a bank felé'
Ez a témogatási forma a |egközvet|enebbÜl érezhető az ĺtt élők számára, hiszen köitségeiket
csökkenti, másrészt nem a kivĺte|ezőknek kerÜl ez kifizetésľe, hanem az itt lakók költségeihez
^i +i*^^^+{-+au La|t|všoloJL.

Budapest, 2013. november 18.

Tiszteĺetteĺ:

ii\lłi] !j !i:i;i i. Íj]i - J:iĺů!ź
i:!. t:: ,:,1;)t::1t .: '.':1:!'
il ,!.1i |)!. lri. :i:il

':... :li;'j:.'ilj.1 iŻ
:: :j |í:ľii:l i.:,#.j.(,,''

1' ,\ r, 'ł
Koczka lstván

Józsefvárosĺ V|||/6' Lakásfenntartó SzóVetkezet
tigyvezető elnĺik



MeliékIet
A Józsefuáľosi Vtĺl/6. Łakásfenntałtó sZöVetkezet kérelméhez

Pálvázat száma
Losonci tér 3.

K-36-09/239

K-36-O9/332 Baľoss u. 111.

A fenti épÜ|etekben összesen 244 lakás ta|á|ható, igy az 500.000,- Ft/|akás támogatási <ĺsszeg

alapján 122 MFt a te|jes önkormányzati támogatás összege, mely 120 hónapra lebontva:
1..016'670,- Ft/hó, 12'200'000,. Ft/év'

Budapest, 2013, november 18.

,:' .},: i, .' . :.|.l'':'ż

'1..,u'!
Koczka |stván

Ügyvezető eIntik

Józsefváĺosi Vllĺ/6, takásfenntartó sf öVetkezet

R-36-o9ĺf13 *
K-36-09/283 -'
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lňn gr
@[$bürr&ÜvÜil

ÉpÍľÉsüęvr urĺ*ősŕerĺ.lrHőnző
rĺĺľovÁcris NoFłPtoFIT KFT'

ĺ:. !...)í j !łcll..

!r'rĺ ^ilłę ĺ \,ĺ {o /20í31L|D
Đôntésértesités

K.36-0s-332
2013. szeptembeĺ' 23. ši,

FE LU GYE Ĺ ETI Đ|v izlo LA KÁs. i NN oVÁ cĺis-ośzrÁ r.v
trktatószám:
Tárgy:
Pályázatĺ kód:
Dátĺ.rm:

Koceka lstván
részére

JózsefvárosÍ Vílll6 Lákásfenntähó szövsÍkeuét
1t}83 BUDAPEST, BaÍóss u 11{

1:13 Bildotst, Diôszegí it 37.
levelciln: l5ĺg BÚdatś, pí. 97,Teh'ń: +3e t 3?2.6593
iax: .36 i ZeS-1107
E-f;€i|: ;nfo@em!.hil
Hoą'eFj )rilo:/Áóit.,eŤi.iÉ
aankżáhlaýźń:
t'4ag.csí Takérék9e5velkąeü s3'i 21.liu ?4 11500092'1ĺo71Í49-.1Ć€o3BB
cĘiz9yzékťáh: oí {9.31469ĺ
xs3: 237E31 65'?219śí-i4t
,Ądóvät: 20783í85.2{3

Budapcst
Pf. Í93.
143 7

Tisztelt Pályázól

A_18Í2Đ11..(|||'29 
} YM ułasítás 14' s (4} bekezdĺlsében foglaĺtak alapján ezúton értesítjůk, hogyaz Uj SzéchenyÍ Terv Zold Beruházási Rendszer Klĺmabarát ôitnoł paneĺ A|pľogĺamĺabenyújiott, lpärosítoti technoĺógiával épii|t ĺakóépÜletek eneĺgĺatakaŕékos íeĺrijítasára.korszeIűsĺtéséÍe Vonatkozo K.36.0g.332 azonosítószámú páiyázatĹk a Szakértói Bízottság

.lavasíatának figyeĺembevéte|évet, a Nemzeti Fej|esztési fu;inisztérĺum ao*tu*".l. értelmébentámogatáSban részesijĺ.

,A támogatási döntés a|apján a pä|yázat szerinii beruházäs megvalosításához a NemzetiFejlesztési iłlinisztéríum 34, 40 a.0Q Đ,- Ft-ot biztosĺt.

A tamogatási szeződéskötésre vonatkozó ĺnforĺnáciok, vaĺamint a támogatási szerrÓdéS mĺnłájaa-z Epítéstigyĺ Minôségellenőrző ĺnnovácĺós NonproÍit KÍt. honĺapján (,..Ąe.iŁĐ éri]etők eĺ.KérjÜk a támogatási szerződésre Vcnáikofó inťoimációxał. kűiônôsen a p;á|yázóravonaikozô
köĺelezettségek vonatkozásában - szíveskedjenek áttanulmányoznĺ'

A Támogatási Szenödés megkötéséhez sziikséges dokumentumokat a lehető|eghamaľabb Pályázatkezelöhek hĺánytatanul ĺnegktiídeni szíyeskedjenek' Pá|yázatkezelőeä kôvetően küĺdĺ kĺ pályázók részére a Támogatási szerzocĺést aľáírásĺa.

A Támogatási Szerződés két9ldalr] ,áłákására a miniszter! dôntésről szóló érÉesítésátvéte|tô| számított maximum 12a napál| ienĺe*ezé"."'
Ámennyĺben a bekÜ|dendó szerződéses dokumentumokka| kapcso|átos kéľdése merrjĺne fe|.kérjÜk az ügyfélszoĺgáĺati telefonszámckon Vagy a zbr@emĺ.hu cíĺnen szĺveske-djenínUnkatársu nkat megkeĺesnĺ.



*słA

Tiszte|éttel:
lĄ tł,Ą?#"iTťr\Í;'Y.'jinn5.''o.*.;ii;;;.ĺ:iłi)'ii

ł )uo-e ' ril'"ísťĺłitĺ.!ł jr:,iĺ.li'i'l.::':.l]' Š-+{ .. .
łś}ąą*łaśil'ś{ĺ;$ii..,."+-..*.*_ĺ5k{_\-.Ćc.\!tto

Bárány TanásnélcťtEciľ.:||i1;ĺ:1j;1':;1] . Ĺ. |'?Bĺró t,,arianna
pályázaii pénztigyÍ,",etőoł#ł.Ż+Yäiiäi.*' dĺvĺzióvezeű

Páĺyázatukhoz gratu|á|unk és terveik sikeres megvalosításához jé munkát kívánunk!
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@ ÉpŕľÉsusvr ĺ,ĺĺĺ*ősÉeru.rĺłőn:ő
llutłovÁclis nłoľ'|PP.oFrľ x}ĺ.pÁlyÁznĺrgzeló lnop.ą

ĺktatószám:
I argy:
Pályázati kód:
Dátum:

ĺ{oczka |stván
részéi.e

Józsefvárosi Vll|/s'.Lakásfenntęľtó Sa<ivetkezet

Budapest V||l. 
Ę:;'.91'-lt* 3: '

Buđapest

Baross utca 1'í1lA
1083

í,lj3 B!dápés!, Điósféei Ú! 37.
Lěvá|cía: 1513 BĺJdalesl' Pí. 57.treĺ€íon; +36 1 3726s9o
Fü: +36 .ĺ 239.i.:o7
E-rellj g@emi.hu
lico|äp: htplj5ed.6mi.hu
BankýáftlaŚżÉBi
M agÍyar lakaíékszövetke7.et 3ark zři.
HU 74,l'ĺ500092.1ĺ071Í4g-cc3côooc
cegiôŠyzék'záh: o1.e9€.!453!
KsH: 20763í 85-72'ĺ9.5724:
Adógám; 207ô3':892.43

Tisztelt Pályázól

A 18|2ar. (lIł.29.) NFľv4 ulasítás 14' s {4) bekezdésében fog|aĺtak aiapján ezúion értesítjLik,

|logy 
az Új Széchenyi Teĺv. Zöld Berł.lházási Rendszer K|ímabarět otthon Pane| Aĺprogramra

bsnyújtott, iparosĺtott technoĺógiávą| épult ĺakóépÜ|etek enérgiatakarékos felújí{ására,
korszerĺisĺtéséľe vonatkozó K-36.bg.2s3 azonosítószámú pátyázaluk a Szakěrtoi Bĺzoitságjavasĺatának Íigye|embevéie|éve|, a Nemzeti Fejlesáési Minisztérium döntésének
érte|mében támogatásban részesĹji.

A támogatási döntés a|apján a páÍyázat szerinti beruházás megva|ósítésához a NemzetÍ
Fejlesztésĺ Mĺnisztéńum 34. 4aĐ.haa'. Ft-ct biztosii'

A támogatási szeződéśkotésre vonatkozó iníormációk, Vä|amint a tánrogaiási szeződés
mintéa az Építésugyi Minösége|tencĺző lnnovácíós Nonprofit Kft. hon|apján ĺ'ýwiť.cmL!g}érhetők e|. KérjÜk a támogatási szerztidésre Vonatkozó inÍorrnációkat - kii|oncsen apá|yázóra vonatkozó kłíte|ezettségek vonatkozásában - szíveskedjenek áttanuImänyozni.

A Támogatási Szerzódés megkötéséhez szĺikséges dokumentumokat a |ehetőleghamarabb Pályázatkezelőnek hiánytalanuI megkü|deni szÍveskedjenek.
?áJyázatkezeló ezt követően küIdĺ ki pá|yázók rěszére a Támogatäsi szeződěst a|áĺrásĺa,

!3? ĺ';:.;2.'::.

e6 eř
EE8sÚeÜrl&B*wEä

.. I
UŁ. usb íłł|bl?
Dijntésértäsĺté. ,'ł

Ri3ô.ag.283 ,/. , i:
2a13. október 22. 
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A TámogatásÍ Szeľződés kéto|da|ú a|áírására a miniszteri döntésről szóĺó értesítes
átvételtő| száĺnitott ľnaximulr.l 120 nap áll ľendeĺkezésre.

Amennyiben a bekij|dendő szezodéses dokumentumokkaĺ kapcsolatos kérdése merülne fei,
kérjük az Ügyféĺszo|gáĺati telefonszámokon vagy a zbĺ(Ôemi.hu cĺmen szíveskedĺen
munkatársunkat megke!-esni.

?á|yáza|ukhaz gra1u|á|unk és terveik sikeres rnegĺ'alósí1ásához jo munkát kívánunk!

Tiszteĺette|:

vezérigazgato



*mľffi ;ĺmĺ"^".ľut,il3iT-.äHt-ľ,ł
FELÜGYELETI olvÍzló iĺxÁs-iĺcľtovÁclos oszĺÁĺ-v

lkĺatószám:
Tárgy:
Pá|yázatĺ kód:
Dátum:

i-5 Ll.i, i:,+:-

úłď.i ľt /2o13iLiD
Đĺintéséĺtesĺtés

K-36-0S-238
2013. szeptember 23. ,iŁ

^^A,wffi

Koczka István
ĺészére

Jizsefuárosi Vllll6 Lakásfenntaľtó Szövetkezet
1083 BÜDAPE$T, Losonci tér 4

BuđaDest
Pf. ĺ93.
'ĺs.lI

Tĺsftelt Pályáíól

A 18/201,1. (ll|.29.) NFM uiasítás 14, s {4) bekezdésében fogiai*r aĺapján efůtgn é'tesítjük, hogyaz Ü1 széchenyi Tenĺ Zöld Beru|"'ázási Rendszeľ K|ĺmabarát oíihon iane| A|programrabenyÚjtott, iparosĺtott technoĺógiávaĺ épu|t |akóépJletek eneľgĺätakarékos fe|ú-iítására,roĺszerÜsítésére vonatkozó x.sä-qs.ĺsa ażonosĺtószámĺj pä|yé7atuk a Szakériőĺ Bizottságjavaslatának figyelembevéte|éýe|, a Nemzeti Fejĺesfiési ľvĺinisáérĺum dontésének érteĺmébentámogatásban ľészesÜ|.

A Łimogatási dontés alapján a pá|yázat szeĺĺnti beruházás megvaĺósításához a NemzetiFejlesztési Minisżérĺum 34.4aÚ'a00,. Ft.ot bĺáosít.

A táĺnogatásĺ szerfödéskôtésre vonaikozo ĺnfornnációk, vaĺamint a támogatásĺ szełzŐdés mintĄaa.z Építési]gyi Minősěgelienőző |nnováoĺós Nonprofit,Kft. honlapján (,,vwrvel!rb$ éĺhetók el'Kěĺjiik a tĺimogatási szerzódésre vonáikozó ĺnfornrácĺokai . ĺ.ĺiláno."ř "Ęę.í* vonatkozó
kcĺtelezettségek vonatkozásában . szíveskedjenek áttanulmänyozni.

A Támogatási Sze'ödés miigköteséhez szĺikséges dokumentumokat a |ehetőĺeghamaľabb ?á|yázaźkeze'|őnex łliĺnytąlan.ul megktildeni sżíveskedjenek. Pé|yázatkeze|őezĺ k<lvetően kÜldi kĺ pá|yá.zók részére a Támogaiási slerz<jdést a|áirásra-

A Támogatási Szerződés té!!|uälĺ ęiáľasĺra a minĺszterĺ döntésről szólo éńesítésátvéteĺtő| számított ĺnaxĺmum ĺzo náp áll 
'"nEil".es.e'

Amennyiben a bekÜldendó szeruödéses dokumenturnokkal kapcsp}atos kérdése merü|ne fe|.kérjük az ügýélszo|gálaiĺ telefonszámokon vagy a zbľ@eĺnĺ.hu cĺmén szíveskedjennnunkatársunkat megkeresni,

'ĺ:is Étcérjeśi' Diogě.oi Ůi 37.
Levé'ríf: ĺ5í8 äUdáÉést' Pf' 57.Těĺeřą: +35 ĺ 372.659Ĺ.
FaXj +3ö'l 2o9.íÍo7
E.néi;: inro@emi'äu
Hónlap: hľtpjMýť.efti.bu
BaikszáńiAqáň:
lt'ĺagyar TákaréŔęéýelkezełj Báil zĹ
}lU 74 11500092-1.'of Í'{s-oo.Jo3oco
cégjégyféií*áh: ol.oŚ.914691
xsi^ĺ: 20783JE5.72'19.572.cí
Adöęán: 237a3ĺ9ĺ243

A.ř.,lagyár sfabványúäyĺT€slÍie| és e loNET äĺtái e !!|sz .ii 
'sog0o' 

?cDg ąérint täłlsíio:t séilget" . Ä cERloP áltaí ae i'lśż|so?lg. a700J 2006 ÝeÍinĺ lahúsálcll *eďł€i . ĺ ľ,ąĺ glu: xłr-
.í-ĺ110/2010 széňon äl*.edilűt via3äićlabcratsiilh. . A 3.'2ooe-
í|'29,i BÄ|.GKM-KVVM egyitłłs řełáoietÉ é(elmóben. :38źoo9
száeon kłéiôli' ar Euľépai Bżottségńlil bsjgleiiet ĺ\cliĺied bsýout*ĺ1415) vízseäiT. el|eÔ5äés lanŮsĺ1á Eerc?e|' . ÉP;tčiýaíiMúsfáki En.gedély és EU.Tpai ĺ'ĺaęałi easęaéĺ u_ádá-iiä
l:'l5=.l9ĺ łTv':h1qlo 

geryezei. . Á Fe|ńóttkéPzési Akkeiĺ.á:ó
]:.":'.:],:,f] AL.?'55 iĺtézt'ény.ék{íedĺłácés :ajs!'cmszáŤoräłí@fr { le|nóttlépEési iniézň.Ąy.
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,, . TisztelEttel:q|íl s:'łi]]3s.ŁŁt.ť}'"ii#'ssŕ,: j"ii^i:...ĺ." ji:::iÉ
,'ĺ . ..'. i*.lł{:.''j'':.ľ;{.*$&.ą;ĺPi.rilĺ':t:::l;+,i--,..J.-"-t. l.śŁ^íĺŁJľ'aiĺ.. ł.íFĺ.-*Ą !i-{:*u*q-Ll.'o- 

::.jsizuĺĺ-,;:..Ť:.:i i*'!,'*.*...=..*}*
Eáriány Tamásné ̂

 . ą|-: {}ji''''.*1;x:,i síró Marianna
pátyázati pénzügyĺ veető .\ďi*iar'r] :::'*.'ä*šJ.ä1i''i3 

diuĺziővezető

Pályázatukhoz gratu|á|unk és terveik sĺkeres megva|ósításához jó munkät kívánunk!



e n* l &* ÉľŕľĚsÜ.eľľ- l.lr rrłősÉe sĹLrNóRzőWilw&Bz x INNoVAcIoS NoNpRoFTT KFT.
FE Lu GYE LETI cĺv izzo Ł,Ą KÁs.1 i'l lv o'",Áct ós oszĺÁI-v

Koczka ĺstván
rěszé!-e

, Józsefváĺosi VlI|i6 Lakásfenntał.tó szöveŕkezet
i toas puołpEST, Baross u.103

ĺktatószám:
Tárgy:
Páłyázati kód;
Dátum:

éĘ'j //c /2o13/LlĐ
Děntéséńesítés

K-36-0S-2{3
2013. szeptember 23. :i,ł,

ké.dése menjlne fe|,

cĺmen szíveskedjen

,^\
///n\\\ ,A@ffi

Buđaĺrest
,,í í üa
I431

Tisztelt Pá|yázô|

A 1812011. (ll|.29.) NFM uiasĺtás 14. s (4) bekezdésében fog|ä|täk aläpján ezúton éĺtesĺtjiik, hogyaz Úi széchenyi Terv Zĺiĺd Beruházásí Rendszer K|ímabaľát otthon Paneĺ Alŕö;;ábenyújtctt, iparosítotÍ iebhnológiával éoĺjlt |akóépü|etek enęrgĺatakaréko" ĺ"ĺĺ'iĺu-J*,korszerűsítéséľe vonati<ozó t<'36-og.213 azonosítószárnrj pályázat.uk l 
-š'.t".toi 

Bĺzottsägjavaslatának figyelernbevÉteléve|, a Nemzeti Fej|esztési ľr.,'iinisztérĺum döntésének érteimében
támogatásban részesiiĺ.

A támogatási döntés a|apján a páĺyázat szerinii beruházás megvalósĺiásához a NemzetĺFej|esäési Mínĺsztérĺuĺm 3 4 :40 Ú. 0 08,. Ft-ot biżosít-

A tárnogatásĺ szerződéskötésre vonatkozó ínformációk, vaĺamĺnt a táĺnogatási szeĺzćdés ľnintájaaz ÉpĺtesÜgyĺ Mĺnóségel|enőzó |nnovácios NonpľoÍit Kft. honĺapján (!ełť€!!L.hg) érheJok el.KérjĹik a támogatási szerzödés|ě vonatkozó informáciokat . l.iilońo"eř"JZĺyař* Vonatkozi
kote|ezettségek vonatkozásábaň - szĺveskedjenek áttanulrnányozni,

Á Támogatásĺ Szeľzôdés megkötéséhez szÜkséges cokumentumokät a |Fhető|eghamarabb ?áIyázatkezet&lek hiánytalanu| megküldeni szíveskedjenek. Pá|yázatkezeio
ezt kĆivetöen kü|dĺ ki pályazók ĺészére a Támogatási szełzěděst a|áĺrásra,

A Támogatásĺ Szeĺződés ké!gĺá*|ĺł aläkásáľa a ľninisżéri doňtésről slóĺó éľtesítésátvétettöl számĺtott maxiĺnum {20 ĺáp áü rendďke,és,*'

Amennyiben a bektildendő szerfődéses dokumeniumckka? kapcśoÍatos
kérjüx az rigyféiszolgáĺatĺ teĺefon-<zámokon vagy a zbr@emi.hu
munkatáĺsunkat megkereSni.

ĺ1í3 Budapost. Ďjósegĺ út 37.
l.evéIcĺn: 1518 Bodápés(, P', ě?,Te|eĺs. +36 1 372€5so
Fą: +36 i 209.í1Đ7
E-môi!: i.b@emi.hil
Éonlaoj hťtpr'fuĄs.'lhi,hs
Bánłszániz*áň:
#aoya. Tskar$(śzŁ(üetkgeti Bánk zŕ.
i.,J ?4 í15c0oE2-1ĺo7114g.cÜooooco
cégjegyf éj.eán: o1.cs.914€9:
ísH: 2c7ss!85.72l9ó72.c.:
'łdósżB: 2Đ7631€5.2J3

A ĺĺagyat stbýÉĺytjgyi TesiĐlel és a lQ:ÝEiáĺ:ai & |Ylsz E|ł lsc
9'c0ĺi2Ĺ!c3 rzorĺn! Eń5síloil ýôryéfei' . A cEŔ?oP ě|itś az t!ĺszlsojlEc 27Đ0Í,20c6 gerjíl?gnúgíbfr *€ďe?ét' .ANÁTźlĺá' NÄT.
1-':'ĺ.|cĘ910 szétéc akkŕcditá|t vŁsgálć|abcíetoĺum. . .ĺ cjooi,
(;.25.} Bill-Grfuĺ.Kwjtł e.c'iĺteE ieoáe|ele éíé!mébEi, í?El2o39szařći klelóli, e EuÉ3ai 8izolisägrá| bejeientett {NgijÍed loJYnLn*l: ĺ4 1 5} vlzsśejo' eileilót6 és DaiJsiió veN.zei . EpAöiE;irłutł|:ngađe|y és E!ióPaí ľ',lnýôi(; EEg6iěly kiodáslś
ie|jogcsíbn 'jévéh6gyó qen.tzet. ' Á ie:ńôll(épfési Akkŕed:ĺź|ň
]::1:,::'ÍĺPj ÁL.2255 iniéhény.äkkedi.áđćs |aisircnszáEÔr
aXkí*itá!t íein5i|iépf ési irtébénÝ
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pályázatĺ pénzügyi ve,"75''v:ŁiÍłi: 2ťłs'j:'Üä.l'43 cÍiuĺzióvezető

Pá|yázatukhoz gratuĺáiunk és teľveik sĺkeres megva|ósĺiásáhozjó munkát kĺvánunk!
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K-36-09.270 r
20í3. szeptember 23, ${l

lktatószám:
Tárgy:
PáĺyázaÍi kód:

ľlorváth LászIó 
. Dáium:

részére

Józsefuárosi V|ĺ|/s Lakásfenntartó Szövetkezet
1t}83 BUDAPEST, Losongi;Eä*L*..-<Fť

Gvőr
Ürgona utcll 10.
902C

'fus*:t u

X-}á.#*.jľ*

i^&iVtřp
lx*ł*g.a

ł#bib

Tisztelt Pályázó!

A 18l2ať. (ĺłl.2s.) NFM utasítás 14. s (4} bekezdésěben foglaĺtak atapján ezrÍon értesĺtjiik, hogy
az Úi széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer K|Ímabanit otthon Paneĺ A|progľamra
benyújtoŕt. ĺparosĺtott techn9r!ógiávaĺ épÜlt łakóépti|etek eneÍgiatakarékos felújítására,
koĺszerúsĺtéséÍe vonatkozó x-aa-og.z7ö'"azonosĺtószámú pá|yázatuk a szakértôi Bizottság
javaslatának Íigyeĺembevéte|évöi}'a ľtemzďti Fej|esztési MinisáéÍĺurn dĺintésének éńelmében
támogatásban részesÜ|.

A támogatási dóniés aIapján a pá|yáza! szerintl beruházás megvaĺósĺtásához a Nemzetĺ
Fejlesztésí futinisztéĺium 28'8B0'000,- FÍ-ot bĺztosít.

,A támogatäsi szerződéskötésĺe vonatkozó inforĺnációk. valamint a támogatásĺ szerzödés mintája
aZ Épĺiést]gyĺ Minősége}lenóĺző |nnovációs Nonprofit Kft' hon|apján ĺuuł.'"*iĺĐ érhetök e|.
Kéĺji]k a támogatási szerzôdésľe vonatkozó infbrmációkat. kü!önösen a pá|yázin vonalkozo
kdteĺezettségek vonatkozásában - szĺveskedjenek áttanulmányoznĺ'

A Támogatási Szeĺződés megkötéséhez szüksÉges dokumentumokat a |ehető
leghamaľabb Pá|yázatkezelónek hřánýa|anul megkü|deni szíveskedlenek. Pályázatkezelő
ezt kÖVetöen kiildi kĺ pályázók részéľe a Támoga{ásĺ szeruôdést aĺáírásra-

A Támogatási Szerződés kétoldalłi aláíĺására a míníszteľi dŕintésról szóĺó értesítés
átvéteĺtő| számĺtoÉ maximum í20 nap ál| rendelkezésre.

Arnennyiben ä beki'|dendő szerzódéses dokumentumokkat klpcsolatos kérdése merĹ1|ne Íel'
kérjúk az Ügyfé|szoĺgáĺati teĺefonszámokon vagy a zbr@emĺ.hu círnen szĺveskecljen
rnunkaiársunkat megkeresni'

1113 Budap.s{' a;ózegi u:37'
:-eyÉicin: l516Blídí.pôsi, P!- 57,
Telo'on: +9ä i 37245gJ
Fai +38 i 209-J:C7
E.fi6|l: iôfý@ehi'h3
toí}epl h|lp;íÁBw'eci'hil
sán.łsfáftlďář:
ĺ;ídeiar Täkáíéłszđvelkąe:i ě žilí zŕ.'
iju 74 1í5c0c92...íc71i49-93€rcácc
cÉđée!?áj(ýzń: 01 -Đe.914.Ś;
KSH: 207E3185-721 s.572-01
ŕ,cćgśĐ: 2c783i35-2-!9

A Magt.éÍ szsbványogyi Toslclol ós đ |oNET áĺiai ą Msf E\ |so
900í:20D9 ąeřidi táDüsílóil gĐrvefc!' ł .A cERToP á]tąt t }']tsi
ĺscli Ęc f7Đcí:2c8e Ý€rin! Lałú$ĺ:ol sŽełvcecŁ ł Á NAT ä1al NAT-

''ii13í20íc 
sŹáficn ákkíedii.ll v:zsgá|ćleborđtóŕium. . A }Ź(t3.

tĺ.25'} EM'cKM.Kvuťt ě€Ý.!ii€s ĺeDđeĺe|o óici'nóbt. -{3&2oc9
Ęánc^ hijejá|i' €f Euľópai 6ietsá!fś' bejělootślt .Nđiíled body
fuf#í; í415; !.ifśgÉ!5' e!:9iě?6 És €nás|ió *cntfet . ÉPĺtöipłri
M.9ąĺ(ĺ Enge.é:y és EuróFéi Mú*ékí Eńgc<'ě|J ilhdäśála
Íelos*:lclt jčvśhaéyó *e.J&el. . Á idiöttképfési AklGedlláié.Iesli:iet ź|bĺ ÁL.2255 inté4ey.ai(ŁŤćitźEićs |ej6L.ctźEon
ii(i<Edltáii .€lŕő:ťÁěpŽóŚi iń|éaén.v'
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Bá nź ny fąn$51$>ďĺl;i::ĺ: :?łŁłľti.ł;;ń.: 
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fl/ía rÍanna
p á i yá za tł p é nzl'j E yi vezet6ńi#;.ł.cI äiilł;ąs divĺzi óvezető

Páiyázatukhaz graiulálunk és terveĺk sikeres megvalÔsításához jó munkát kÍvánunk!
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ÉpŕľÉsÜeľ: MIŕ*ósÉcELĹtHóĚiő
rmxovÁcľis NoNPRoFIT KFT.

TI nlr,izĺó in<Ás-rĺĺ rĺovÁclos oszrÁly
lktaiószám:
Tárgy:
Páłyžłzatikód;
Đá{unr:

Koczka ĺstván
részére

Józsefuárośř Mĺl/6 Lakástenntaĺtó Szövetkezet
1083 BUDAPEST' Báross tl í03/A

( ! .i-)-;!--

.,.{.5 ĺ ''i /20{3lLlĐ
iUofiĺaS€ľĹ8SIteS 4.

K-36.89-239 ''{
2013. szeptembeľ 23.

Rudanest
Pf.'tý3.
l43t

Tĺszte|t Pä|yázó!

A 18ľ2011 ' (ĺłł.2s.) NFM utasĺtás 14. s {4i bekezdésé'oěn íogla*ak äJäpján ezúton ériesĺtjük, hogy
az U; szécľenyĺ Teĺv Zö|d Beruházási Rendszeĺ. Klímabaĺát otthcn Panei A|programra
benyújtott, ĺpa.rosított technológiával épült |akóépflĺetek €nęrgiatqkerékos felújítäsára,
koľszerúsítěsére vonaikozó K.36.09.Ź39 azonosĺtószámÚ pályá;aluk a Szakénći Bizottsäg
javas|atának iigye|ember'étefével, a Nemzeti Fejĺesđési Mĺnisatéri.um dontéŠének értélĺ!,iében
támogatásban ľészes|.i|.

A támogatási döntés a|apján a piltyázat szerĺnti beruházáś megvaĺósításához a Nemzeii
Fej|esztési Mĺnisztérium 28.8aa,aa0,. Ft-ot bĺáosĺi.

A támogatási szezódéskĺiÍésre vonatkozó ĺnformáeĺók, vaĺamint a támogatási szeződés r^nintája
az Építésí}gyi Minôsége|lenlrző lnnovációs Nonprofit Kft. hon|apján (r,llĺ"vl'v.emi.tu} érhetők el.
Kérjijk a támogatási széżődésre vonatkozó inťormációkat . kijĺonĺisen a sá|yázóra vonatkozó
koie|ezeftségek vonatkozásäban . szíveskedjenek átianulmányozni-

A Támogatási Szerződés megkiiĚéséhez szíikséges dokuÍnentdmokat a lehetô
ĺeghamarabb Pátyázatkezelőnek hiánytalanul megktiIdeni szĺveskedjenek' Pályázatkezelcí
ezt köVetóen küldi ki pályázók ĺészére a Támogatási szelződést a|áírásra'

A Támogatási Szeződés kétbldalrj aláíľására a miniszterĺ dôntésről szóĺó értesíGs
átvéte|től számÍtott maximum 120 näp átĺ rende|kezésľe.

Amennyłben a bekO|dendó szeŻtdéses dokumentumokka| kapcso|atcs kérdése merÜ|ne fe!,
kéíjijk az iigyfélszo|gá|atĺ te|eíonszámokon Vagy a zbrt emĺ'htj cĺmen szíveskedjen
munkatársunkat megkeresni.

11 f3 gudaposl, DÍ6Íe9i úi 37,
levó|clo: Í51g BJcápst' Pi. ý'
l-eleíor: +36 1 372€59e
?a| i36 Í 209.ĺĺ07
E.mzi;' iDÍś@€fii.il!
tonlap: řltlP:l^ŕsaesĺ.bu
šä}iszámi'váń:
ilagyäi Táka.ékvöÝélkezeii 3ank f ŕ|
-Ü 74 115.33092.ĺ'c71'149-.c}39ccc
césjégyaékÝéE: Đ1.c9-9 !4501
<sii : 20?s3'i g5.72':.cś72.e'i
Aicsam: 20763135-2J3

A Magyź. sfabváň$Eyi Tesĺit!Ét és a ;oŃET ä|!a| * }''!sz EN iso i
9cc':20ôg sěr;Gĺ tárÚsĺtcř sféNslel' . A cERToP á!b; ą Msz
:so,TEc f7öł1:2006 qeńnllanWíÍotlsŹ€ďeEel' .A NĄÍ á||ai NAT-
'1.í1í0ž01c szé@n aíüľediiáli vízsgáĺôlaboŹtÓÍiuft. . Á i'2oc3.
(ĺ.25'} 5$.GK}í.KI'VM egyGltes !ěĐdeiéte éńéiBében, i36/2c33
*áńoń łii€:dĺ|' ez Európéi Eifottsägnäl bEe|eńltü {Notited boc.y
łcftbel: 14..5} väsgá;ó' e{len6Źô és bnúsi|ó eéN+z. . ÉÉi|ö:eľ;
!.{ů*ki liged*y 6 EuÍópai ĺ.tüsza$ EÍgeié|y U;iás;Ía
ře':cgcsĺloĺt ĺôváh.gyó ąęryęzel. . ł Fe'nóť*éäzés! Aki{íędiĺáÍł
Teśllet éľé: ĄĹ.2295 lEtéFény-3kkeJitácićs laisiicí|sáńoł
akkÍe3ítá:| ÍeĺnöttkéFzés! i!1iéznéłý

V̂
äĘ.Ęä;Ť;'3
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Bárány ramásna,*,g;;ł:J'.';i;;;... .. i,' ĺ.gíni Marianna
pályázatĺ pénzĺ.)gyi **%Ääľ';;ii.i:ĺŕ'-=* dĺvízióvezető

Páĺyázatukhoz gľatu|á|unk és terveik sĺkeĺes ínegvaĺósĺtásához jó munkát kívánunk!
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Káro|y Veronika

FeIadó:
Kütdve:
cínuětt:
Tárgyl
Meĺlĺákĺetek:

Endĺesz Krĺsztĺna < kend!,esz@EMi.HU >

2C13. november lE. 8:28
Kálu|y Vett,lĺiiŁa
pá|yázatokkai kapcsoIaĺolatos tájékoztetó
enkornlányzat jeĺe*tés.xIs

Tíszte|t Károly Veľoníka!

r a kéĺt pá|yázatak kozü| a K-36.09.368 szämú pá|yázat státusza kizáń.

A p'á|yázatokat és a hozzájuk tartozo aciatokat taĺta|mazó exceI iáblát kiegészítettem a íenti pá|yázatta|.
me|lékIetként csatoljuk.

Udväzlettel

tndresz Kľisztina
okl' ěpítészmérnÖk
páiyázati reíerens

ÉMl Épĺtésügyi MĺnőségelIenôrzô |nnoVációs NonpľoÍit Kft.
Pälyázatkezeló |roda

H.1'l13 Budapest, Dĺoszegi Út 37.
Tele,ron: +36 13726188
Fax. +36 1 209 1 107
E-mail: kendresz,@eini.hu
ĺnternet: wrvw.emĺ.hu

remx@$
lpĺ1i'ýôY' $r{o$|!$""ĺłí'qł ttű
ĺl*łíłv.ł*r*s ilůsiřpĺl; HŇ'

&"
ť *t*ee

W 3 Mielótt kinyomtatja ezt az e.maĺlt, gondoljon a köľnyezetře'

Ezgn üzenet és annak bármely csatoĺt acyag3 biza|mas, jogi védeiern alait á||, a nyilvános kcu ĺéstő| védett. Az
üzeiletet kizáró|ag a cÍmzett, i|śeFle az á|teĺa meghatalmazottak hasznáĺhatják fe|. Ha Ôn nem az Ĺ]zenet cĺmzettje'
Úgy kéíjÜk, hogy te|efcnon, vagy e.maĺl-ben értesjise eĺrô! az t]zenet kĺl|dójét és ttrÖije az Üzenetet, vaiamĺnt annak
öSszes csatolt ínei|ékletét a ĺendszerébol. Ha on nem az iizenei cĺmzeitje. abban az esetben ti|os az üzenetet Vagy
annak báÍme|y csaiolt rnellékietét |9ínásolnia. eIrnentenie. az üzenei tarta|Ínát báĺkĺve| közŐ|nie vagy azza|
VisszaéInié.



Pályázat kÓdja

K-36-09-127

K.36-0S-21 3

K-36-09-238

JÓzsefvárosi Vl | |16 LakásfenntartÓ
Szovetkezet

Pá|yázÓ neve

K-36.09-239

Jozsefvárosi V| | |/6 Lakásfenntartô
Szovetkezet

K.36-09-270

JÓzsefvárosi V| | |/6 Lakásfenntartő
Sz<ivetkezet

K-36.09-283

JÓzsefvárosi V| l |16 LakásfenntartÓ
Szcivetkezet

K-36-09-332

valÓsítás helys

JÓzsefvárosi Vl l l/6 LakásfenntartÓ
Szovetkezet

K-36-09-368

'1083 Budapest,
Baross utca 10'l-

101/4.

Jizsefvárosi Vll|/6 Lakásfennta o
Szovetkezet

JÓzsefvárosi V| | l/6 LakásĺenntaľtÓ
Sztvetkezet

'1083 Budapest,
Baľoss utca 103'

Pá|yázat státusza

1083 Budapest,
Losonci téľ 4'

1083 Budapest,
Baross utca

103/A.

DĺintésseI rendelkezik

Társaslráz

Rizáĺt

1083 Budapest,
Baross utca

1 03/8.

Miniszteľĺ
diintés dátuma

Dfintésse| ľendelkezik

1083 Budapest,
Losonci tér 3'

Dĺintéssel rendelkezik

1083 Budapest,
Baľoss utca 11'l '

D<intéssel rendelkezik

Megíté|t fiavasoIt)
ál|ami támogatás

ĺisszege

1083 BudapesÍ'
Szigony utca 2lB.

2013.09.19

Dôntésse| rendeIkezik

2013.09.19

Dcintéssel ľendeI kezik

49 600 000 Ft

2013.09.19

34 400 000 Fr

2013.09.19

Kizáłt

34 400 000 Ft

2013.09.19

28 800 000 Ft

2013.09.19

28 800 000 Fĺ

34 400 000 Ft

34 400 000 Ft

37 600 000 Ft



Károly Veroníka

FeIadó:
Kí.ildve:
címuętt:
Másolatot kap:
Táł9y:
Meĺ|ékletek:

Ĺnciresz Kĺisztina <kendresz@!Mi'HU>
2013. november 15. 12:20

Károiy Veronika
Réthelyi Barbara judii
F!V: pályázatckkaI kap<solatos tájékcztató
enkoĺmányzat jeIentés.xIs

Iktatószám: 4596112013ĺ2

Tisztelt Káľoly Veronika|

2013. év november 1 1. napján megkijĺdott |eveĺéve| kapcsolatban az a|ábbiakban tájékoztaijuk:
. a kért páĺyázatok kĺlzül a K-36.09.127 számúpä|yázatstátusza kizáń'
. a K-36-09-213ł2381239ĺ270ĺ283!332 számú pályázatok státuszaĺ dontésse| rencĺe|ĺ(eznek,tehát 12a

nap á|| a Páiyázóknak a dóntésértesítő átvéte|éiól a Tárnogatási Szerződés kétolda|ú aláírására.

A pályäzatokat és a hozzájuk tartozó adatokat taítaĺmazó excel táb|át mel!ékletkěnt csato|juk,

További kérdése esetén áIIunk szíVes rendeĺkezésére.

ÜdviizIettel

Ěndľesz Krisztina
oki, épĺtěszrnérnök
-Á|.,A-^.; -^ł^-^..

EMl Epítésiigyi Minőségeĺ|enőrző lnnovációs Nonprofit Kft.
Pá|yázatkezeIô lroCĺa

H-1 .ĺ 
1 3 Budapest, Dĺószegi út 37.

Te|efon: +36 1 372 6.ĺ88
Fax: +36 1 209 1107
E-mail: kenĺlĺcs:''l.Ôe;ni.hu
Inteřnet: wurv.enri.hL!

*Wrcmffi*
'P:ĺř$J&Ył 

łćĺsssľčźĹí EłięĄ?.+
{:ĺĺt*cÁĺ:''*g'iř:tĺ"E6ř:7 !i ť.

&
WMielôtt kinyomt atja ezt aze.mailt' g ondo|jon a kö ťnyezetre.

Ezen Úzenet és annak báÍme|y csato|t anyaga biza|mas, jogĺ védelem alait ái|, a nyilvänos kozĺéstő| ryédett. Az
iizenetet kizárÔlág a cimzett, i|leive az á|ia|a meghataĺmazottak haszná|hatják fe|. Ha tn nem az i,izenet címzettje.
úgy kěÍjúk' hogy teĺefcnon, vagy e-mail-ben értesitse eÍIó| az tlzenet kÜldôjét és toĺÖ|je az Üuenetet, Valamlnt an.lak
Összes csatolt me|ĺékletét a íendszeÍébôl. Ha tn nem az tizenet címzettje. abban az esetbeł iiĺos az Üzenetet Vegy
annak bárme|y csato|i mel!ék|etét |eÍnáSolnia. e|mentenĺe' az Üzenet tärtaĺmát bárkĺvel közÖ|n!e vagy azzaI
visszaélnie.



Pályáeat
kÓdja

K-36.09-ĺ27

PályázÓ neve

K-36-09-213

JÓzsefvárosi Vl||/6
LakásfenntaľiÓ
Śziivctkazcŕ

K-36-09-238

Jozsefvárosi V||l/6
Lakásfenntarti
Szovetkezet

K-36-09-239

MegvalÓsĺtás helyszĺne

JózseíVárosi V|l|/6
Lakásfenniarti
SzÔVetkefet

K-36-09-270

'1083 Budapest, Baross utca
'101-101/4.

Jozsefvárosi V||l/6
LakásfenntartÓ

SzÖvetkezet

K.36"0S-283

1083 Budapest, Baross utca
Ąn2

Jozsefvárosĺ V|||/6
Lakásfenntarto
SzÖvetkezet

K-36-09-332

1 0B3 Budapest, Losonci téľ 4'

Jozsefvárosi V|||/6

LakásfenntartÓ
tzÄĺlalkpzał

Pályázat státusea

1083 Budapest, Baross utca
103ĺA.

JÓzseÍvárosi V|ll/6
l..akásfenniarti
Szovetkezet

*Megjegyzés

'1083 Budapest, Baross utca
103/8.

Kizáŕ

Dtintéssel rendelkezik

1083 Budapest, Losoncĺ tér 3,

Mĺniszteri
d ntés
dátuma

DiintésseI rendelkezik

A hiánypÓt|ási fe|hívásnak a 15 napos határidŕjn be|Ü| nem tett e|eget. A pályázat nern kerii|t
befogadásla'

1083 Budapest, Baross utca
111.

D<inÍésse| ľendeIkezik

Megítélt fiavasolt)
á||ami támogatás

Összeqe

Dtintéssel ľendelkezik

201 3.09.1 I

DôntésseI rendeIkezilc

2013.09.19

49 600 000 Ft

Dtintésse| ľendeI kezi k

20'13.09.19

34 400 000 Ft

2013.09.19

34 400 000 Ft

2013.09.19

28 800 000 Ft

2013.09.1 9

28 800 000 Ft

34 400 000 Ft

34 400 000 t"r
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amely létrejött
egyrészĺ.ó|

másrészről

előterjesztés 5. sz' melléklete
Szerződéses feltételek

a Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi onkoľmányzat (székhely:
1 082 Budapest, Baľoss utca 63 -67 ., statisztikai szamjel: 1 5 5 0800975 1 I -32| -
01' adőszźlm: L57357|5-2-42, törzsszám: 7357|5, bankszám|aszám:
1 4 1 003 09- l 0f | 39 49.0 1000006, statisztikai szźm: | 57 3 57 | 5 -84 | l -3 2 l -0 l )
képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ,
továbbiakban: onkorm ányzat vagyTámogató,

pź,lyź,zőneve:
képviseli:
székhely:
KSH sám:
adóazon o sít ó jeU adő szám:
szám|av ezető bank nevę :

bankszámla száma
a továbbiakban: Társash áz vagy Támogatott

1. Támogató Képviselő-testiiletének .... 120|3. (xII.04.) számú határozata a|apjźn azOnkormáĺnyzat a
lakóépület eneľgia-megtakarítást eredményező (a Zii|d Beľuházási Rendszer Klímabaľát otthon Panel
Alpľogram pźiyźnat keretében) korszerűsítésének, felújításának bekerülési költségeihez cisszesen

Ft vissza nem téľítendő , azaz foľint önkormányzati támogatást nýjt a Táľsasház
nyílászáľóinak eneľgia-megtakaľítást eľedményező cseľéjének, homlokzatainak és fiidémeinek
hőszigete|ésének, valamint épĺiletgépészeti ľendszeľeinek koľszeľĺĺsítésének, felújíĹásának
céljából.
A felújíüás megvalósítĺásának elismeľt költsége (ÁFA-val): ....... Ft. A tźmogatás a tervezett
megvalósítási költség ..... száaa|éka.

2. A Támogatott a|áńrźsź.ľal. egyidejiĺleg kijelenti, hogy a je|en szerzódés alapját képező támogaĹás
összege a 2009-es és az illetékes minisztérium felé benyújtott módosított pźt|yźuati anyagban foglalt
adatokon, információkon és dokumentumokon alapulnak, azok teljes körĺíek, valódiak és hitelesek.

3. A Tĺámogatott tudomásul veszi, hogy a támogatott beruházźst atźmogatási szerződés megkötésétőI
számított 3 éven belül meg kell valósítanią és a beruházásnak a megvalósulás befejezését követően 10
évig fenn kell maľadnia.

4. Támogatott atźtmogatás igénybevételére 2014. január l-től l0 éven keresztiil évenként, utólagosan
jogosult, oly módon, hogy a megállapított önkormányzati tĺámogatásnak aľányos része keľül
folyósítĺásra tźrgyévet követő év januráľ 3l-ig a Támogatott részére.

5. Tźmogatźts folyósításának feltétele, hogy a Támogatott a tárgyévet követő év január 15. napjáig
hitelt éľdemlően igazolja Támogató fe|é' az e|óző évben hitelt folyósító bank felé történő hitel
törlesztő részletek hatĺáľidőben történő befizetését. A Támogató ezen feltétel teljesülése esetén
tźtrgyévet követő év januźtt 3l. napjáig az a|ábbi összegek ....banknál vezetett
bankszám|źr a történő átutalásáľó l gondo skod ik:

Az önkormányzatitátmogatźts évenkénti megoszlása a Baľoss u. 111., Baross u. l03., Losonci tér 3.,
illetve a Losonci téľ 4. vonatkozásźtban a következőképpen alakul:

Ev

Folyósítandó
összeg

társashrázanként

A4db
tĺársashráz

vonatkozásában
a folyósítandó

összes
Folyósítĺás

dátuma



osszesen

2013. évben 1 505 000 Ft 6 020 000 Ft 2014.01.31

20|4. évben 2 lso 000 Fr I 600 000 Ft 201s.01.31

20l5. évben 2 150 000 Ft 8 ó00 000 Ft 2016.0r.3r

2016. évben 2 150 000 Ft 8 ó00 000 Ft 2017.0r.31

f0|7, évben

20l8. évben

2 150 000 Fr
150 000 Ftf

8 600 000 Ft
8 600 000 Ft

2018.01.31

2019.01.31

2019. évben 2 150 000 Ft I 600 000 Ft 2020.01.31

2020. évben 2 150 000 Ft 8 600 000 Fr 202r.01.31
f02|. évben 2 1s0 000 Ft I 600 000 Fr 20ff .0r.3r
202f. évben 2 150 000 Ft 8 600 000 Fr f023.0r.3r
2023. évben 645 000 Fr 2 580 000 Fr f024.0t.31

Osszesen: ft 500 000 Fr 86 000 000 Ft l0 év

Az önkoľmányzati támogatás évenkénti megoszlása a Baľoss u. l03/A. és a Baross u. 103/B.
társasházak vonatkozásában a következőképpen alakul:

Év

Folyósítandó
összeg

társashazanként

A2 db
társasház

vonatkozásában
folyósítandó

összeg
összesen

Folyósítas
dátuma

2013. évben 1 260 000 Fr 2 520 000 Fr 2014.0r.3r
2014. évben I 800 000 Ft 3 600 000 Ft 2015.01.31

2015. évben I 800 000 Ft 3 600 000 Ft 2016.01.31

2016. évben I 800 000 Ft 3 600 000 Ft 2017.01.31

20|7. évben I 800 000 Ft 3 600 000 Ft 2018.01.31

2018. évben I 800 000 Fr 3 600 000 Ft 20t9.01.31

20l9. évben I 800 000 Fr 3 600 000 Ft 2020.01.3r

f020. évben I 800 000 Ft 3 600 000 Fr 2021.01.31

202|. évben l 800 000 Ft 3 600 000 Ft 2022.01.31

2022. évben 1 800 000 Ft 3 600 000 Ft f023.0r.3r
2023. évben 540 000 Ft I 080 000 Ft 2024.01.31

Osszesen. 18 000 000 Ft 36 000 000 Ft 10 év

6. A Támogatott köteles a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött támogaüási szerződés a|apján
elkészített pénnlgyi elszámolás és szakmai beszámoló benýjtása Támogató fe|é az állami folyósítĺást
követő 30 napon belül.

7. A Támogatott vźů|a|ja, hogy az éptiletburkot érintő beavatkozások (hőszigetelés, nyilźszźrő csere)
esetében betartja az épületek energetikai jellemzőinek meghat.ározásźlrő| sző|ő 712006. (v.24.) TNM
rendelet 1. mellékletében a hőátbocsátási tényezőkre vonatkozó követelményeket.

8. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötését követően (a beruházás befejezése előtt) közbenső
ellenőrzésre kerĹilhet sor. Zźrő helyszíni ellenőrzésľe, a támogatottberahźnás műszaki átadás-átvételi
e|jźlrása során keľülhet sor' Utólagos helyszíni ellenőrzések aberuházátsbefejezését követő l0 éven
belül is lefolytathatók, melynek keretében a Támogatő azt vizsgá|ja, hogy a támogatott
létesítményeket a lakóközĺlsség fenntartotta-e.



9. A Támogatottatervezetĺbejezes pontos időpontjáľól köteles aTámogatőttź$ékoztatni az esemény
előtt legalább 15 nappal.

10. A Támogatotta beruhĺĺzás megvalósulását követő második évtő|kezdődően 5 évig, évente egy
alkalommal, minden év szeptember 30-ig az éves energiafogyasztási adatokat köteles szo|gáůtatni az
Önkormányzatrészére az energia-megtakarÍtĺís megvalósulĺísónak ellenőrzésére.

1 l. A Támogató jogosu|t a szerződéstől elállni, ha az alábbiakban felsorolt feltételek közĺil tega|ább
ery bekövetkezik:

a.) a aámogatási szerződés megkötésétől számított 3 éven belĹil nem fejeződik be a szerződésben
me ghatźr ozott fej l esztés.

b.) ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a 2009. évben benyrijtott pźúyäzat
szakmai, pénziigyiĺarta|mát éľdemben befolyásoló va|őt|an, hamis adatot szo|gtiltatott,

c.) amennyiben a Támogatott beruházás meghiúsulását, vagy taľtós akadźiyoztatásźú e|óidéző
körtilmény a Támogatottnak felróható okból következik be,

d.) a Nemzeti Fej|esztési Minisztérium a Támogatottal kötött támogatási szeľződés a|apjźn
megtagadj a a tĺímogatás folyósítását.

12. A jelen szeruodésben nem szabá|yozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, kiilönösen a Ptk.-ban
fo glaltak az ir ány adőak.

13. Jelen szerződés a szerződő felek kö|csĺjnös aláírásáva| |ép hatá|yba. Eltérő időpontban és helyen
történő a|áírás esetén a szerződés hatźiyba lépésének napja az a nap, amikor az uto|jfua a|áirő fé| azt
a|źúrja.

|4. A szerződő felek ajelen szerzódést annak átolvasását és értelmezését követóen, mint akaratukkal
m indenb en me ge gy ezőt _ 4 pé ldányban _ j óváh agy ő|ag irtźk a|á.

Budapest,

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi 108... Budapest, szám alatti táľsasház
onkoľmányzat képviseli:

képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Jogi szempontból ellenj e gy zem..

Riman Edina
jegyzó

nevében és megbízasából

dr. Mészar Erika
aljegyző

Fedezete ... Budapest

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Páris Gyuláné
pénziigy i ĺj'gy o sztźůyv ezeto




