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Cseľe hatátozatijavaslat a ,,Javaslat az Ipaľosított technológiával épült lakóépület

eneľgiatakaľékos felújításának tálmogatásáłra kiíľt ,,Zöld Beľuházási Rendszeľ Klímabaľát
otthon Panel Alprogľam'' nyeľtes pá|yázatainak támogatására', tárgyű előteľjesztéshez

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1' a) a Budapest VIII. keľtilet 10 éves futamidore Baross u. 11l., Baross u. 103., Losonci tér 3., és

Losonci tér 4. sztm a|atti lakőéptiletek energia-megtakarítást eredményező korszertĺsítésének,
felújításának bekertilési kĺiltségeinek ťlnanszirozźlstlhoz lakásonként 500.000 Ft osszegű, összesen
86.000.000 Ft' a Baross u. 103/A., Baross u. 103/8. száma|aÍÍi lakóépület energia-megtakarítást
eredményező korszerűsítésének, felújításának bekerülési költségeinek ťlnanszírozásához,
ugyancsak lakósonként 500.000 Ft-ot, összesen 36.000.000 Ft vissza nem térítendo
önkorm ányz ati tétmo gatźtst nyúj t.

b) az a) pontban foglalt támogatásokĺa a kovetkező költségvetések teľhére - f0I4. évre 8'540,0 e

Ft,20I5-f022. években évente 1f.f00,0 eFt,f0f3. évre 3.660,0 e Ft - előzetes kötelezettséget
vá||a|, melynek fedezetét az adoĺt évi költségvetés társasházak felújítási támogatása e|őirźtnyzatán
belül biĺositja az Önkormányzat sajáÍ. bevételeinek terhére.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: f014-f023' évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása

2. a) a határozat 7. a) pontjában foglaltak a|apján elfogadja az előterjesztés mellék|etét képező
támo gatási szerző dés szeľződéses fe ltétele it.

b) felkéľi a polgármesteľt, hogy gondoskodjon a támogatási szerzőďés elkészítéséről és
f e|hata|mazza annak a|éĺír ás źr a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a) pont esetében 20l3. december 04., b) pont esetében 2013' decembęr 20.

A dtintés végľehajtását végz(i szervezeti egység:
G azdá|ko dási Iroda, Pénzügyi ĺJ gy osztá|y

Budapest, 2013. december 03.
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előteriesztés 5. sz. meĺléklete csere

Szeľződéses feltételek

a Budapest Főváľos VIII. lrerület Józsefvárosi Onkoľm ányzat
(székhely: 1082 Budapest, Baľoss utca 63-6,7', statisztikai szźtmjeI:
1 5 5 0 8 0097 5 I I -32I -0 I, ađőszám.. I 57 3 57 | 5 -2- 42, torzsszám.. 7 3 57 I 5,
bankszámlaszám.. 1 4 1 003 09- 1 02139 49 -01 000006. statisztikai szám:
1 s] 3 s7 r s -84 I 1 -32r -0 I)
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármesteľ,
továbbiakban: onkoľ mány zat va gy Tám o gatő,

pá|yáző neve:
képviseli:
székhely:
KSH szám:
adóazonosítő je|/ adőszám:
szám|av ezető bank neve :

bankszámla szźlma
a továbbiakban : Táľsa sbáz v agy Tám ogatott

1. Támogató Képviselő-testületének lf013. (XII.04.) szźtmu határozata alapjźn az
onkormanyzat a lakóépület eneľgia-meglakańtást eľedményező (aZo|d Beruházási Rendszer
Klímabaľát otthon Panel Alprogľam páIyázat keretében) korszeriĺsítésének, felújításának
bekertilési költségeihez lakásonként 500.000 Ft értékű, összesen Ft vissza nem
térítendő ) ^zaz foľint önkoľmányzati támogatást nýjt a Társasház nyíIászárĺíinak
eneľgia-megtakarítást eredményező cseľéjének, homlokzatainak és fiidémeinek
hőszigetelésének, valamint épiiletgépészeti ľendszereinek korszeľíĺsítésének,
felúj ításának célj ából.
A felújítás megvalósításának elismert költsége (AFA-val): ....... Ft. A támogatás atervezetí.
megvalósítási kĺiltség ....' sztnaléka.

2. A ........ Ft vissza nem térítendő Ónkoľmányzati támogatás kizárólag a fentebb
m e gnev e z e tt kiv i t e l e z é s i munká lcr a ha s z n ál hat ó fe l.

3. A Támogatott a|áírásáva| egyidejűleg kijelenti, hogy a je|en szeruődés alapját képező
tttmogatás összege a 2009-es és az illetékes minisztérium felé benyújtott módosított páIyćLzati
anyagban foglalt adatokon, információkon és dokumentumokon alapulnak, azok teljes kcĺnĺek,
valódiak és hitelesek.

4. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatott benlhźzást a tźtmogatási szerződés
megkötésétő| számított 3 éven belül meg kell valósítania, és a beruházásnak a megvalósulás
befejezését kĺjvetően 10 évig fenn kell maradnia.

5. Támogatott a támogatás igénybevételére 2014. janúlr l-től 10 éven keresztül évenként,
utólagosan jogosult, oly módon, hogy a megállapított önkormźnyzati támogatásnak arányos
része kerül folyósításľaÍ.átgyévet követő év januźlr 3I-ig a Támogatott részérę,



6. Támogatás folyósításźĺnak feltétele, hogy a Támogatott a tárgyévet követő év január 15.

napjáig hitelt érdem|ően igazolja aTćlmogató felé, az eIőzo évben hitelt folyósító bank felé
történő hitel töľlesztő részletek hataridőben történő befizetését és a tárgyévet megelőző évben
aZ eg)/es lakásoĺła vetített hiteltaľtozás ąlakulásáról kimutatást csatol.
A Támogatő ezen együttes feltételek teljesülése esetén tárgyévet követő év jarultlr 3I. napjáig
az a|ábbi osszegek .....bankná| vezetętt ... bankszám|ára l'rlrtéĺő átuta|ásáĺő|
gondoskodik:

Az önkorményzati támogatás évenkénti megoszlása a Baross u. 1 1 1., Baross u. 103., Losonci
tér 3., illetve a Losonci tét 4. vonatkozásttban:

Ev

Folyósítandó
összeg

társasházanként

A4db
társasház

vonatkozásában
a folyósítandó

összeg
összesen

Folyósítás
đátuma

2013. évben I 505 000 Ft 6 0f0 000 Ft 2014.0r.31
2014. évben 2 1,s0 000 Fr 8 600 000 Ft 201s.01.31
2015' évben 21,50 000 Ft I 600 000 Ft 2016.0r.31
2016. évben 2 r50 000 Ft 8 600 000 Ft 2017.01.31

f0I7. évben 2 150 000 Ft 8 600 000 Ft 2018.01.31

2018. évben 2 t50 000 Fr 8 600 000 Ft 2019.01.31

2019. évben 2 150 000 Ft 8 600 000 Ft 2020.01.31

2020. évben 2 150 000 Ft 8 600 000 Ft 202r.01.31
202I. évben 2 r50 000 Ft 8 600 000 Ft 2022.0r.31
202f. évben 2 150 000 Ft 8 600 000 Fr 2023.01.31

2023. évben 645 000 Ft 2 580 000 Ft 2024.0r.31
Osszesen: fr 500 000 Ft 86 000 000 Ft 10 év

Az önkormźnyzatítámogatás évenkénti megoszlása a Baross u. 103/A. és a Baľoss u. 103/B.
tfu sasbázak vo natkozás áb an :

Év

Folyósítandó
összeg

taľsasházanként

A2 db
társasház

vonatkozásában
folyósítandó

összeg
osszesen

Folyósítás
dátuma

2013.
évben 1 260 000 Ft

2 520 000 Ft
f014.01.31

2014.
évben 1 800 000 Ft

3 600 000 Ft
2015.01.31

2015.
évben 1 800 000 Ft

3 600 000 Ft
2016.0r.3r

2016.
évben 1 800 000 Fr

3 600 000 Ft
2017.01.31

2017.
évben I 800 000 Ft

3 600 000 Ft
2018.01.31



f018.
évben 1 800 000 Ft

3 600 000 Ft
2019.0r.3r

2019.
évben 1 800 000 Ft

3 600 000 Ft
2020.0r.31

2020.
évben I 800 000 Ft

3 600 000 Ft
f021.0r.3r

20fr.
évben 1 800 000 ľt

3 600 000 Ft
'202',2.01.',31

2022.
évben I 800 000 Ft

3 600 000 Ft
2023.0r.31

2023.
évben 540 000 Ft

1 080 000 Ft
2024.01.31

Osszesen. t8 000 000 Ft 36 000 000 Ft 10 év

7. A Támogatott köteles a Nemzeti Fejlesztési Minisztéľiummal kötött támogatási szeruődés
alapján elkészített pénzugyi ęlszámolás és szakmai beszámoló benyújtása Támogató fe|é az
állami folyósítást követő 30 napon belül.

8. A Tĺĺmogatott vá||alja,hogy az épületburkot éľintő beavatkozások (hőszigetelés, nyíIászfuő
cseľe) esetében betĄa az épületek energetikai jellemzőinek meghatáľozáső,ĺő| szőIő 712006.
(v .24.) TNM ľendelet 1. mellékletében a hőátbocsátási tényezo|<re vonatkozó
követelményeket.

9. Felek rogzitík, hogy a szerzodés megkötését követően (a beruhtĺzás befejezése előtt)
kozbenső ellenőľzésre kerülhet sot. Zárő helyszíni ellenőrzésre, a támogatott beruházás
muszaki átadás-átvéte|i eIjaľása során keľülhet sor' Utólagos helyszíni ellenőrzések a

bęruházás befejezését követő 10 éven beltil is lefolytathatók, melynek kęľetében aTámogató
aztvizsgá|ja, hogy atttmogatott létesítményeket a lakóközĺjsség fenntartotta.e.

10. A Támogatott atetvezett bejezés pontos időpontjáľól köteles aTámogatőttájékoztatĺi az
esemény előtt legalább 15 nappal.

11. A Támogatott aberuhźr;éls megvalósulását ktjvető második évtőIkęzđódően 5 évig, évente

egy alkalommal, minden év szeptembeľ 30-ig az éves eneľgiafogyasztási adatokat köteles
szo|gáItatni az onkormányzat részéte az energia-megtakaľítás megvalósulásanak
ellenőrzésére.

12. A Támogató jogosult a szerződéstől elállni, ha az alábbiakban felsorolt feltételek kĺizül
legalább egy bekövetkezik:

a.) a támogatási szerzőďés megkotésétő| számitott 3 éven belül nem fejeződik be a
szerzo désben meghatarozott fej le sztés.

b.) ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a 2009. évben benýjtott
pá|yázat szakmai, péĺwngyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot

szolgáItatott'

c.) amennyiben a Támogatott beľuházás meghiúsulását, vagy tartós akadáIyoztatását
e|őidéző körülmény aTámogatottnak felróható okból következik be,

d') a Nemzeti Fejlesztési Minisztéľium a Támogatottal kötött támogatási szeruődés
a|apjtlnmegtagaďjaatámogatásfolyósítását.



13. A je|en szerződésben nem szabályozotÍ. kérdésekben a hatályos jogszabályok, különösen a
Ptk. -ban foglaltak az irány adőak.

14. Jelen szerzodés a szerzőđő felek kölcsönös aláírásával lép hatá|yba. Eltéľő időpontban és

helyentörténő a|áírás esetén aszerződéshattt|ybalépésének ĺapjaazanap) amikoľ azutoljáta
a|áírő féI azt. a|áírja.

15. A szerzőđo felek a jelen szerződést aĺmak átolvasását és értelmezését követően, mint
akaratukkal mindenben megegye zót _ 4 példányban - j őv źhagy ő|ag írták aIá.

Budapest,

Budapest Főváros VIII. keľůilet 108... Budapest, szám a|atti
Józsefvárosi Onkormányzat társasház

képviseli: dr' Kocsis Máté polgármester képviseli:

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Rimán Edina

jegyzo
nevében és megbízásából

ďr.Mészár Erika
aIjegyző

Fedezete...... Budapest, ..

Pénzügyileg ellenj egyzem :

Páris Gyuláné
p érungy i ü gyo sztál y v ezető


