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Budapest Józsefvá ľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő-testülete számír a

Tisztelt Képviselő-testĺĺlet!

I. Előzmények

Az onkorm ányzat bevételeinek lakáscélokľa és az ezek<hez kapcsolódó infrastľukturális

beruházásokĺa vonatkozó felhasznáIźts szabályairól sző|ő 34120|3. (VI.25.) számű'

<lnkoľmányzati reĺdelet (továbbiakban: Renđelet) ľészletesen szabttIyozza a táľsashźnak

felújításahoznyujthatő önkormrĺnyzatítámogatásokat az önkormányzat illetékességi teriilętén

belül.

II. A beterjesztés ĺndoka

Magyaľországhelyi önkormányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXxXx. tĺlrvény 42. $ (1) pontja

a|apján a Képviselo-testület át nem ruhtvhatő hatáskĺirébe tartozik a ľendeletalkotás. A
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Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2014. ápľilis 23. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat az Onkoľmányzat bevételeinek lakáscélokľa és az eze|<hez kapcsolĺódĺó

infrastľukturális beľuházásokľa vonatkoző felhasználás szabályairól szóIó 34120|3.

rvl.25.) számú tinkoľmányzati ľendelet módosítására

A napiľendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazattobbség

szükséses.

ElórÉszÍro szspvyzETl EGYSÉG (NÉv, szlcNó): V,ą'cyoNce.zpa.lrooÁSl ÉS UZEMpI.rpľÉsl
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BprpnĺpszrÉsnp ALKALMAS :

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszol gáltatási Bizotts á g v éIemény ezi

Hatźlt ozati j av as|at a bizottság számtra:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előteľjesztés

megfźtrgya|ását.



Rendelet módosítási javaslatai, pontosításai és kiegészítései az önkoľmányzati rendelet
egységesebb érte|mezését és alkalmazásźi hívatott szolgálni'

Itr. Tényállási adatok

A Rendelet módosításáta a megváItozott jogszabályi környezetre való tekintettel is javasolt
elfogadni, mivel a f0I3. évi COoo(I. törvény szabá|yońa az egyes törvényeknek a
ľezsicsökkentés végrehajtásával ĺisszefüggő módosításait.

Amennyiben az adolĹ társashźn vagy lakásszövetkezet lakók<jzössége kcizgýlésén keretében
úgy dtint, hogy a rezsicsĺjkkentésből szźlrmaző megtakarítását egy ún. felújítási alapba
he|yezí, akkor az onkormányzat a társasházi pá|yázatok benýjtásánáI az 50 száza|ékos
önerőként a felťljítási alapban elhelyezett megtakarítási összeget is ťrgyelembe fudja venni.

A Rendelet 4. $ (5) bekezdés módosításanak a cé|1a, hogy amennyiben a Táľsasházak źita|
benyújtott elszámolási csomag tartalmilag éslvagy foľmailag hiányos, akkor az erÍe nyitva
álló hianypótlási hataridót a Rendeletünk szabályozza, arlnak érdekében, hogy a kifizetések
idótarta|ma ne nyúljon el, lekötve ezzel anyagi forrásainkat.

A Rendelet 4. $ (6) bekezdés módosítás arrairtnyul,ha atźtrsasház vagy lakásszovętkezet éI a
Rendelet alapjźln azon lehetőségével, hogy tĺibb munkanemet kíván egy páIyázaton belül
megvalósítani. Ekkor előfoľdulhat, hogy az elszámolásnál a munkanemenként esetlegesen
különböző műszaki ellenőröket alka|maztak és egyikfü sem nem tuđja |eigazolni, hogy a
kivitelezés készültsége az egészre vonatkozóan, a 30 száza|ékot meghaladta, így ezek a
támo gatottak elesnek a r észę|számolás lehető sé gétő 1.

A Rendelet 2' számu mellékletében a pá|yźnat benyújtásához szfüséges dokumentumok
felsorolásánál a Tfusasház, Lakásszövetkezet onrészét bemutató igazo|ás bekezdést a
módosított ĺinkoľmányzati rendelet szovegéhez j avaslom ígazítani,

Iv. A dłintés tarta|mának ľészletes ĺsmertetése

A Képviselő-testület döntését kĺĺvetően a rendelęt 3. $ (1a) bekezdéssel egészül ki:
A tdľsashdz, vagy lakdsszövetkezet a beruhdzdsi költség tovdbbi 50 szdzalékdt önrészként igazolja
Á tdrsashdz, vagy lakdssztjvetkezet sajdt erejekéntJig1łelembe vehető kiilöniisen:
a) ľezsicsö kkentés bőI szórmazó megtakarítds
b) Iakds előtakaré kossdgból szdrmaaí megtakarítás
c) k?izgyíílési hatóľozat a hiónyzó önľész pótllźsóróI.

A Képviselő-testület döntését követően a rendelet 1. $ (2) bekezdése a kcjvetkezők mondattal egészül
ki:
,,A társashąz, Iakásszovetkezet műszaki felújításóhoz önkormányzati yissza nem térítendő támogatás
és kamatmentes kolcsön vehető igénybe az ]. mellékletben meghatórozott munkákra a 2. melléklet
szerinti adatlapon. A táľsasház, lakásszłivetkezet a páiyázatában kĺzáľólag olyan munkálatokat
jelölhet meg, amelyet a pá|yánat benyújtását kiivetően fog megkezdeni''

A Képviselő-testület dontését követően a ľendelet 3. $ (i) bekezdése a következő mondattal egészül
ki:
,,Az ]. melléklet I-ll' pontjaibanfelsorolt munkanemelĺrlél a támogatás osszege évente legfeljebb a
beruhazási k0ltség 50 %-a, amelynek 25%-a vissza nem téľítendő támogatás, 25 %-a kamatmentes
kolcsön' Pdlyózatot benyíljtani kizdrólag mindkét tdmogatdsiformdra lehetséges.,,

A rendelet 4. $ (5) bekezdése a következő mondatokkal egésziil ki:
,,Amennyiben a túrsashdz, illetve lakĺźsszövetkezet dltal benyíljtott elszómoldsi csomagban
becsatoldsra keriilő dokumentumok valamelyikévelformailag és/vagy tartalmilag hidnyos, akkor a
Józsefvdrosi onkormdnyzat Polgdrmesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége valamennyi



hidnyosság megjelölésevel _hidnypótlást és kiegészí.tést kér. A tórsashóznak, lakdsszövetkezetnek a
hidnypótlós teljesí.tésére afelsaőlító levél kézhezvételétől szdmított 30 nap óll a rendelkezésére.''

A rendelet 4' $ (6) bekezdése a követkęző mondattal egészĺil ki:
,,Abban az esetben, ha a pólydzatot a ľendelet 1. $ (3) pontja alapján nyíljtottdk be, akkoľ
résuzúmla kizdrólag akkor nyújtható be, ha valamelyik munkanem teljes egészében megvalósult és

ezt a megbízott míÍszaki ellenőľ igazoltu''

A rendelet 2. szźmű melléklete a következő mondattalegészülki:
,,Reaicsökkentésből szdrmgaj megtakaľítús esetlín, az ún. felújí'tdsi bankszúmldról ereďeti
banki ígazolás, a felújítdsi szdmla létľehozósdról szóló ki)zgyíílésí jegyzőkönyv, valamint a
kífiig ges ztett hir detmény e k.,,

v. A döntés célja' pénzügyi hatása

A Rendelet egyéľtelműbbé és az állampolgárok számára is érthetőbbé tétele érdekében javasolt a
Rendelet módosítása.

A döntésnek pénztigyi hatása nincs.

vI. Jogszabályi kfiľnyezet

A Képviselő.testtilet döntése a Magyarország helyi önkormányzataiľól szó|ő 2011. évi CLXXXIX.
törvény 42. s 1. pontján alapul.

Kéľem, az e|őterjesztés mellékletét képező rendelet elfogadását.

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdálkodási Iľoda

Kéľem az előteľj esztés mellékl etét képező ľendelet elfogadását.

Budapest, 2014. ápľilis 09.

Töľvényességi ellenorzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

t/l

J, ,,űIIząt/gdľ. Mészáľ Erika
a|jegyző
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Budapest Főváros VIII. kerĹitet Józsefuaros onkoľmćnyzat
Képviselő -testĹiletének

. . . /2014. (VI.23.) önkormányzati ľendelete

az onkormźnyzatbevételeinek lakáscélokľa és az ezek<hezkapcsolódó infrastrukturális
beruházásokĺa vonatkoző felhaszná|ás szabályairól sző|ő 3412013. (VI.25.) onkormányzati

rendelet módosításáról

Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testtilete az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatiíľozott feladatkörében e|járva,lakások
és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenítésiikĺe vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi L)offIII. tőrvérry 62. $ (3) bekezdésében foglalt felhata|mazás a|apján a
következőket ľendeli el:

1. $ Az onkoľmanyzatbevéteIeinek lakáscélokĺa és az ezek'hez kapcsolódó infrastrukturális
beruházásolľa vonatkozó felhaszĺáIás szabá|yaíről szóló 34l20I3. (VI.25.) önkormányzati
rendelet (atovábbiakban: Rendelet) 3. $ (1a) bekezdéssel egészül ki:

,,(Ia) A társasház, vagy lakásszÓvetkezet a beruházdsi kaltség tovĺźbbi 50 szózalékát
önrészhźnt igazolja' A társasház, vagy lakósszovetkezet saját eľejeként figyelembe vehető
külÓnosen:
a) rezsicsokkentésből származó me gtakarítás
b) l aka s e l ő t aknr é ko s s ó gb ó l s z áľ m az ó m e gt aknr ít ás
c) kozgyiÍlési határozat a hiányzó önrész pótlásáról.''

2. $ A Rendelet 1. $ (2) bekezdés a következő mondattal egészül ki:

,, (2) A társasház, lakásszövetkezet a pólyázatában kizórólag olyan munkálatokat jelolhet meg,
am e ly e t a p ályáz at b enyúj tás át köv e t ő en fo g me gke z de ni.,,

3. s A Rendelet 3. s (l) békezdése a következő mondattal egésztil ki:

,, (I) Pályázatot benyújtani kizáróIag mindkét támogatósi formára lehetséges.,'

4. $ A Rendelet 4. $ (5) bekezdése a következő mondatokkal egészĺil ki:

,, (5) Amennyiben a társashóz, illetve lakassztvetkezet óĺtal benyújtott elszámolási csomagban
becsatolásra kerülő dokumentumok valamelyikével formailag és/vagl tartalmilag hiányos,
akkor a Józsefváľosi onkormányzat Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti eglsége
valamennyi hiĺźnyossóg megielolésével hiánypótlást és kiegészítést kér. A társasháznak,
lakásszovetkezetnek a hiónypótlás teljesítésére a felszólító levél kézhenételétől szómított 30
nap áll a rendelkezéSére.''

5. $ A Rendelet 4. $ (6) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

,, (6) Abban az esetben, ha a pályózatoĺ a ľendelet ] s o pontja alapján nyújtouák be, akkor
részszómla kizárólag akkor nyújtható be, ha valamelyik munkanem teljes egészében
megvaĺósult és ezt a megbízott mííszaki ellenőr igazolta.,,

6. $ A Rendelet 2. melléklet helyébe e ľendelet melléklete lép.



7. s E rendelet 2014. április 24. ĺapjtn|éphatá|yba.

8. $ E rendelet ahatá|yba lépést követő napon hatá|yat veszti.

Rimĺín Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester



1. számu melléklet
3 4 l 20 1 3 . (V I. 2 5 . ) önkormríny zati r enđe|ethez

2.lmelléklet

ADATLAP

a táľsasházak, lakásszővetkezetek osztatlan kiiziis tulajdonában lévő épĺiletľészek
ľészleges-, teljes felújítĺísĺíhoz, és gĺĺz alap- és felszĺíllóvezeté|< felújítĺísĺíhoz nyújtundĺó

iinkormányzati támogatásokhoz

A Budapest, VIII. kerületi táľsashazak, lakásszövetkezetek felújítási pá|yźnatához.

T ár sashźz, lakássz<jvetkezet címe : .

Lakások és albetétek szźłma:

Tulaj đoni tészaráĺy (magĺán) : .

A tár sasház, lakás s zĺj v etkezet me g al akul ásának i dőpontj a.

FelújítáSi munka becsült összege előzetes vá||a|kozői ajánlatta|:. .. '...' Ft

Atársasház, lakássz<jvetkezet áIta| vźilalt összeg: ' . .. . Ft

Atźrsasház, lakásszövetkezet által igényelt kamatmentes kölcsöntámogatás:. .. .. . .. ...Ft

A tarsasház, lakásszövetkezet á,|ta| igényelt vissza nem téľítendő támogatás tisszege:

Atátsasház, lakásszövetkezet kíván.e ezze| apá|yázatéxal külső pá|yźnathoz csatlakozni:

Ft

Igen
(a me gfelel ó r ész alőh,űzandő)

Amennyi b en kül s ő páIy ázatho z c sat|ako zik:

Nem

(külső páIyázat megnevezése), a
lakásszĺjvetkęzet źita| igényelt vissza nem térítendő

A felújítási munka ľészletezése:

tźtsasház,
támogatás

' Módosította a .../2014. (|v.23.) számú önk' rendelęt 6. $-a, hatályos 20l4. ápri|is24-tő1.



Äz onkormźnyzat felé az elmúlt négy évben benyújtott, sikeres korábbi pá|yázatok
részletezése év, munkanem, kapott támogatási összeg:

Alulírott (képviselő neve): a ... Társasház.
Lakásszövetkezetképviselője nyilatkozom, hogy a...,' sz. önkormányzatí
renđeletben meghatétrozott pźiyázati feltételeket, szabáIyokat ismerem' a pá|yázatt adat|apbarl
leíľtak a valóságnak megfelelőek, a másolatban becsatolt dokumentumok az eredetivel
mindenben megegyezők. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pá|yázat kiíľójának a
valóságnak nem megfe|e|ő adatszolgáltatás, vagy az eređetivel nem megegyező dokumentáció
benffitása tudomásĺĺľa jut, a tźrsasházat a pá|yázat lebonyolítása során a tźtmogatás
folyó sításáb ő| kizáthatj a, a p á|y ázati me gál lapo dást vi s sz avonhatj a. .

T ár sashźz, l akás szöve tkezet képvi s el őj e

A benyujtáshoz csatolni kell:
. Alapító okirat l a|apszabály másolata
. Hiteles közgyúlési jegyzőkönyv és jelenléti ív

Kĺizgytĺlési hatźrozat tarta|mazza: pźiyázati részvéte|t, kit bíz meg a közgýlés a
pá,|yźnattal kapcsolatos Ĺigyintézéssel, lebonyolítással, kivitelező, múszaki ellenőr
kiválasztását vagy annak módját, kamatmentes kölcsön visszaťlzetésének módját, je|zźiogsog
bej e gyzé s i fe ltétel ę s etén a tul aj dono s ok hozzáj áruIź.sát

. Minimum két kivitelezői aján|at
Az atajtn|atra rá kell íľni, melyik van elfogadva, az e|utasítottra rá kell iĺĺ:ri az elutasítás
indoklását, az elfogadott árajźn|atot akozgyúlés által megbízottĺak kollaudálni kell.

. Mriszaki ellenőr a|ka|mazástnak e|oíľása esetén a kivá|asztott műszaki ellenőr
nyilvántartott műszaki ellenőrzési j ogosultságát másolatban .

. Tĺírsasház, Lakásszövetkęzęt önrészét bemutató igazo|ás: ęľedeti banki ígazo|ás,
lakáselőtakarékosság ígazo|ás és egyéb forľás' vagy kozgnĺlési hatźlrozat a hitnyzó
ĺjnľész pótlásĺáľóI. Rezsicsökkentésbdl szdrmazó megtakaľítds esetén, az ún. felújítdsi
bankszdmlóróI ereďeti banki igazolds, a felújítúsi szómla létrehozdsáról suíló
k ö zgy íí l és í j e gy zők ö ny v, v a lamínt a kifiig g e s ztett h ír detmé ny e k.

. Igazo|ások aľról, hogy az onkormanyzatta| szemben nincs tartozás,

. Lakóéptilet kameráva| torténő felszerelése esetén a képviselő nyi|atkozata aľĺőI, hogy:
- aberuhźnás teljes könĺ lebonyolítása atźrsashtn' lakásszövetkezetfe|adata,
- a beruházás megvalósítźsához sziikséges engedélyeket, dokumentumokat

b eszer zíWb eszer ezték,
- a működéshez sztfüséges előírásokat betaľtják,
- a benlházás megvalósítását kĺ}vetően a mfüĺjdtetés teljes ktjľűen a tźtrsasház'

l akás szĺjve tkezet feladata



Az onkormányzat bevételeinek lakáscélokľa és
az ęze|<hez kapcso lódó infľastrukturális
beruházásokra vonatkozó felhasználás
szabźiyairő| sző|ő 3 412073. (VI'25.)

önkormányzati rendelet

Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuáros
onkormányzat Képviselő-testületén ek ...12014'

(IV. 23 . ) onkormányz ati r ende|ete az
Önkormány zat bevéte|ęinek lakáscélokľa és az

ezekhez kapcsolódó infrastnrkturális
beľuházásokľa vonatkozó felhasználás

szabźúy airő| sző|ó 3 4 /20 13. (VI.25.)
<inkormánvzati rendelet módosításáról

3. s (l) Az 1. melléklet 1-1l' pontjaiban felsorolt
munkanemeknél a támogatźls cisszege évente
legfeljebb aberuházási költség 50 %o-a, amelynek
25 oÁ-a vissza nem térítendő támogatás, 25 %o-a

kamatmentes kölcson.

1 . $ Az onkormányzat bev éte|einek lakáscélolaa
és az ezekhez kapcsolódó infľastrukturális
beruházásokra vonatkozó felhasználás
szabályairől szóló 3412013. (VI.25.)
önkotmányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 3. $ (1a) bekezdéssel egészül ki:
A tdrsashdz, vagy lakdsszövetkezet a beruhúzdsi
köItség tovdbbi 50 szdzalékót önrészként
igazolja.
A tdrsashĺÍz, vagy lakdsszövetkezet sajdt
er ej e ké nt Jigy ele mb e v e hető k iilijnijs e n :

a) reaícstjkkentés bdl szdrmazó megtakarítds
b) lakáselőtakarékossdgból suźrmazó
megtakarítds
c) ki)zgyíílési hatdrozat a hiónyzó önľész
nótlásáróI.

1. $ (2) A társasház, lakásszövetkezet műszaki
felúj ításához önkormányzati vissza nem térítendő
támogatás és kamatmentes kölcsĺjn vehető
igénybe aZ l. mellékletben meghatźtrozoÍt
munkákľa a 2. melléklet szerinti adatlapon'

2. s A Rendelet 3. s (1) bekezdése a következő
mondattal egészül ki: ,,A társasház,
lakásszĺjvetkezet műszaki feli$itásához
önkormányzati vissza nem téľítendő támogatás és
kamatmentes kölcsön veheto igénybe az l.
mellékletben meghatźĺrozott munkákľa a 2.

melléklęt szerinti adatlapon. A táľsasház,
lakássziivetkezet a pá|yázatában kizáróiag
o|yan mun|cĺ|atokat jeliilhet meg, amelyet a
pályázat benyűjtását kiivetően fog
megkezdeni."

3.s (1) AzI.me||éklet 1-11. pontjaiban felsorolt
munkanemeknél a Íámogatás osszege évente
le gfelj ebb a b eruházási költség 5 0 %o-a, amelynek
fí%o-a vissza nem térítendő támogatás, f5 %o-a

kamatmentes kölcson.

3. $ A Rendelet 3. s (l) bekezdése a következő
mondattal egészü| ki:
,,AZ l. melléklet 1-l1. pontjaiban felsorolt
munkanemeknél a tźtmogatás cisszege évente
legfeljebb abenlházási költség 50 %o-a, amelynek
f5oÁ-a vissza nem téľítendő támogatás, 25 %o-a

kamatmentes kölcs<jn. Pá|yázatot benyűjtani
kizárő|ag mindkét támogatásĺ foľmáľa
Iehetséges.''

4' $ (5) A támogatás folyósítása a felújítási
munkák befejezését követően a társashźĺz,
lakás szovetk ezet źita| benýj tott, onkormány zat
á|ta| elfogadott (ellenőrzött) szám|ák a|apján
tĺjrténik.

4. s A Rendelet 4. $ (5) bekezdése a kĺivetkezó
mondatokkal egészül ki:
,,A támogatás folyósítása a felújítási munkák
befejezését követően a társasház,
lakásszĺjvetkezet źita| benyújtott, onkormányzat
á|ta| elfogadott (ellenőrzött) szám|ák alapjźtn
toľténik. Amennyiben a tórsashdz, illetve
lakdsszi)vetkezet dltul benyíljtott elszdmoldsi
csomagban becsato lósra ker iilő do kumentumo k
valamelvÍkével foľmailas és/vasv tartalmilas



hÍdnyos, akkor a lózsefvdrosi onkormdnyzat
Polgórmesteri Hivatal illetékes szervezeti
egysége valamennyi híányossdg megjelölésével
hiónypótlóst és kiegészí,tést kér. A társashdxnak,
lakds s zijvetkezetnek a hÍdnyp ótlás telj esítés ére a
fekzóIító IevéI kézhezvételétől szdmított 30 nap
dII a rendelkezésére.,

4' $ (6) A felújítás ideje alatt a teljes kivitelezés
befejezése elott részszámla abban az esetben
nyijtható be, ha atámogatźs météke meghaladja
az egymil.|iő forintot és a kivitelezés késziiltsége
legalább 30%o-os. Anyagvásár|ásra, vagy annak
előlegére, vállalkozási díj előlegére részszám|a
nem nýjtható be.

5. $ A Rendelet 4. s (6) bekezdése a következő
mondattal egésziil ki:
,,A felújítás ideje a|att a teljes kivitelezés
befejezése e|ott részszámla abban az esetben
nyújtható be, ha atźtmogatás méľtéke meghaladja
az egymi||iő foľintot és a kivitelezés készültsége
legalább 3lo/o-os. Anyagvásár|ásra, vagy annak
előlegére, vállalkozási díj előlegére részszám|a
nem nyújtható be.
Abban az esetben, ha a pdlyózatot a rendelet 1.

s @ pontja alapján nyíljtották be, akkor
részszómla kizóróIag akkor nyújtható be, ha
valamelyik munkanem teljes egészében
megvalósult és ezt a megbízott mííszaki ellenőr
igazolta"



Indokolás az onkormtnyzatbevételeinek lakáscélokľa és az ezek,hezkapcsolódó
infrastrukturális beruházáso|<ĺavonatkozó fe|hasznźůás szabályairól szóló 34/2013. (VI.25.)

önkoľmrínyzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati renđe|ęthez

^ttalános 
indokolás

Az onkoľmtnyzat bevételeinek lakáscélokľa és az ezek,hez kapcsolódó infrastrukturális
beľuhazásokľa vonatkozó fe|hasznźiás szabályairól sző|ő 34lf013. (VI.25.) szźtmtl
ĺĺnkoľmányzati ľęnĺlęleÍ (továbbiakhan: Rencĺele;t) ľészlętęsen sz,a|lźlyazza a táľsasházak
felújításahozĺyĄthatő cinkormányzatitttmogatásokat az önkormźnyzat illetékességi teľiiletén
belül.

A Renđelet egyértelmúbbé és az áI|alrĺpolgárok szémétra is éľthetőbbé tétele éľdekében
javasolt a Rendelet módosítása.

Részletes indokolás

1.$-hoz

A Rendelet módosításáta a megvá|tozott jogszabályi köľnyezetľe való tekintettel is javasolt
elfogadni, mivel a 2013. évi CCXXXI. törvény szabá|yońa az egyes törvényeknek a
rezsicsökkentés végĺehajtásával összefuggő módosításait.

Amennyibeĺ az adott tźlrsasház vagy lakásszövetkezet lakóköztissége kĺizgýlésén keretében
úgy dönt, hogy a ręzsicscjkkentésből sztrmazo megtakaľítását egy un. felújítási alapba
he|yez| akkoľ az onkormányzat a társasházi ptiyázatok benyujtásánćĺ| az 50 százalékos
önerőként a felújítási alapban elhelyezett megtakarítási összeget is figyelembe tudja venni.

2.$ és 3.$-hoz

A Rendelet módosításával egyéľtelműbbé válik, hogy pályáznikizárő|agmég meg nem kezdett
munkákkal lehet illetve pźiyázatot benylljtani kizárő|agmindkét támogatási formára lehetséges.

4.$-hoz

A Rendelet 4. s (5) bekezdés módosításának a céIja, hogy amennyiben a Táľsasházak á|ta|
benýjtott elszámolási csomag tartalmilag éslvagy formailag hiĺáĺryos, akkor az eÍIe nyitva
áI1ő hiánypótlási határidőt a rendelettink szabá|yozza, annak érdekében, hogy a kifizetések
időtarta|ma ne nyúljon ęl, lekötve ezze| anyagi foľrásainkat.

5.$-hoz

A Rendelet 4' $ (6) bekezdés módosítás arĺa fuáĺyu|,ha atársasház vagy lakásszovetkezet é| a
Rendelet a|apján azon lehetőségével, hogy tĺibb munkanemet kíván egy pá|yázaton belül
megvalósítani. Ekkor előfordulhat, hogy az e|számolásnál a munkanemenként esetlegesen
különböző miiszaki ellenőröket alka|maztak és egyikfü sem nem tudja leigazo|ni, hogy a
kivitelezés készültsége az egészre vonatkozóan, a 30 százalékot meghaladta, így ezek a
tĺímogatottak elesnek a tésze|szźlmolás lehetőségétől.

6.$-hoz

A rendeletmódosítás 1. $-a éľdekében szfüséges módosítani az adatIapot is.
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