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Képviselő.testĺi le te számár a

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Előzmények

Az onkormźnyzat bevételeinek lakáscélokľa és az ezek'hez kapcsolódó infrastrukturá|is beruhĺázásokra
vonatkozó felhasmálás szabźúyairől szólő 34/2013. NI.25.) szátmű önkormányzati rende|et (a
továbbiakban: Rendelet) részletesen szabźůyozza a társashĺĺzak felújíüásához nyűjthatő önkormányzati
tĺímogatĺásokat az önkormányzat illetékességi teriiletén belül.

II. A beterjesztés indoka

A jelenleg hatrályos Rendelet a|apján ,,A tźlrsasház, lakásszövetkezet a pźiyźnatta vonatkozó
közgyíĺlési döntéseit _ az |. szźmű melléklet 12. pontjátban foglalt munkálatok kivételével - a

tulajdonosok legalább 5| %o-ának egyetértése mellett kell meghozĺlia.'' A üáľsashĺázi közös képviselők
több alkalomma| je|ezték a Polgĺĺľmesteľi Hivatal fe|é, hogy a közgyiĺlések alacsony részvételi aránya
miatt nem tudnak elindulni az onkoľmányzatźl|ta| biĺosított pźiyáaatilehetőségeken.
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a:2}I4.jűlius 25. | ...... .,.... sz, rrapiľerrd

Táľgy: Javaslat az onkormányzat bevételeĺnek lakáscélokľa és az eze|<hez kapcsolódó
ĺnfrastľukturális beľuházásokľa vonatkoző felhasználás szabálvaĺľĺíl szóló 34ĺ2013.
ffI.25.) tinkormánvzatÍ ľendelet módos ításár a

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a rendelet elfogadásźůloz minősített szavazattobbség
szfüséges.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatásĺ Bwottságvéleményezi tr
Hatfu ozatí j av as|at a bizottság szźlmźn a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őteqesztés
mestáľsvalását.



A Rendeletben biztosított páůyźz:ati lehetőségek szélesebb körĺĺ bizosítása érdekében javasolt a

Rendelet módosítasa.

III. Tényállási adatok

A Rende|et módosítását a tźrsashźnak'ről szóló 2003. évi CXxxI[. törvény 36. $ (1) bekezdéssel,

illetve a 38. $ (f) bekezdéssel összhangban javasolt elvégezni, a Döntés tarta|mának részletes

ismeľtetése pontban foglaltaknak megfelelően.

rv. A diintés taľta|mának ľészletes ismertetése

A Képviselő-testiilet döntését követően a Rendelet 2. $ (4) bekezdése a következőképpen szól:

,,A tórsashdz, lakóssziivetkezet a pdlydzatra vonatkozó közgltÍIési döntéseit _ az I. melléklet 12.

pontjdban foglalt munkólatok kivételével _ az összes tulajdoni hónyadnak több mint a felével
rendelkező tulajdonostdrsak jelenlétében, egyszeríí szavazaÍti)bbséggel hozza meg, kivéve, ha
megismételt közgłtÍlésen hozza meg a döntést.,,
Amennyiben a pólyazat tórgla lakóépületek kamerával történő felszerelése, úg a társasház,
lakásszövetkezet a pólyózatra vonatkozó közgłűlési döntéseit a tulajdonosok legalább kétharmadĺźnak
eg1letértése mellett hozhatja meg, A felsoroltalĺrlál alacsonyabb szavązati aróny esetén a póIyázat
érvénytelen',,

A társashrázakľól szóló 2003. évi cxxxlll. töľvény 25. $ (1) bekezdése szerint

,l közös tulajdonbałl dlló épťiletrészek, helyiségek és terüIetek megfigłelését szolgáló, záľt rendszerű

míiszaki megoldóssal kiépített elektronikus megfigłelő rendszer (a tovóbbiakban: kamerąrendszer)

Iétesítéséről és üzemeltetéséről ą közgłíĺlés az összes tulajdoni hányad szerinti legalább kétharmados

tobbségével rendelkező tulajdonostórsak igenlő szavazatđval dĺjnthet.'.''

A lakásszövetkezetekől szőlró 2004. évi CXV. töľvény 14lA. $ (1) bekezdése alapján

,,A lakdsszÓvetkezet tulajdonóban dIIó, közös használatra szolgóló épületrészek, helyiségek és

területek megfigłelését szolgźló, zórt rendszeríi műszaki megolddssal kiépíteu elektronikus megfigłelő
rendszer (a tovóbbiakban: kamerarendszer) létesítéséről és tizemeltetésérőI a közglűlés, vag/ a
kamerarendszer kiépítésével ktjnetlenül érintett épület (épületek) részközgúIése a tag és nem tag

tulajdonosok legaldbb kétharmados többségének igenlő szovazatőval dt)nthet. Ebben az esetben a

lakóssztjvetkezet alapszabóIyónak vagł mds belső szabdlyzatónak tartalmaznia kell a kamerarendszer

üzemeltetéséhez szülrséges - a személyes adatok védelméről és a kazérdekű adatok nyilvánossdgóľról

szóló rcrvény rendelkezéseivel összhangban mególlapított - adatkezelési szabólyolat.,,

Fenti jogszabályi hivatkozások'ra tekintettel javasolt a Rendelet 2. $ (4) bekezdésének 2. mondatát

fenntartani (,lmennyiben a pdlyózat tárgła lakoépť)letek lrameróval tÓrténő felszerelése, úg a
társashóz, lalqźsszĺjvetkezet a pólyázatra vonatkozó közglĺilési dÓntéseit a tulajdonosok legalóbb

ké thar madának e gl e térté s e me I le tt ho zhatj a me g,,).

V. A dłintés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés cé|ja egy pźúyázćharźú tĺmogatási rendszer kialakíüása a tźrsashźaak, illetve
l akás szövetk ezetek r észér e.

A döntésnek pénzugyi hatása nincs.

VI. Jogszabályi kiirnyezet

A Képviselő-testĺilet döntése a Magyaroľszág helyi ĺinkoľmányzataiľól szóló 2011. cLxxxIX'
töľvény 42. s |. pontján alapul.



Kéľem az előteľjesztés me|lékl etét képező ľendelet elfogadását.

Budapest, 2014. június 18.

Töľvényességi ellenőrzés :

Danada-Rĺmán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

AN
dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ 

Ą



Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkoľm źnyzat
Képviselő-testĺiletének

. . . l20I4. (. . . . . ..) önkoľmrányzati rendelete

az Önkormźnyzatbevételeinek lakáscélokľa és azezel<hezkapcsolódó infľastľukturális
beruhazásokra vonatkoző fe|haszná|as szabźůyairól szóIő 34lf013. (VI.25.) ĺinkormanyzati

rendelet módo sítasáľól

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi Önkoľmányzat Képviselő-testülete az
Alaptĺirvény 32, cilłk(l) bekezdés a) pontjában meghatarozottfeladatkörében eljáĺva,lakások
és helyiségek bérletére, valamint az eLiďegenítésiikĺe vonatkozó egyes szabályokĺól szóló
|993. évi L)offIII. törvény 62. $ (3) bekezdésében foglalt fe|hata|mazás a|apjźn a
következőt ľendeli el:

1. $ Az onkormlínyzatbevételeinek lakáscétokľa és az ezek'hez kapcsolódó infrastrukturális
beruhazásokra vonatkoző fe|hasznźůás szabźiyairól szőIő 3412013. (vI.25.) önkormźnyzati
rendelet (a továbbiakban: RendeleĐ 2. $ (4) bekezdése helyébe a kĺivetkező rendelkezés lép:

,,2. s @ A tdrsashú7, lakdssziivetkezet a pólyázatra vonatkozó közglíÍlési dijntéseit _ az 1.

szdmú melléklet 12. pontjdban foglalt munkúlatok kivételével _ az iisszes tulajdoni
hdnyadnak ti,bb mint a felével rendelkező tulajdonostdrsak jelenlétében, eglszeľíí
szavazattöbbséggel hozza meg, kívéve ha megísmételt kiizglűĺlésén hozza meg a dijntést.

Amennyiben a pźłIyźľ:at targya lakóéptiletek kameľával történő felszerelése, így a tźrsashźz,
lakásszövetkezet a pá|yźaatra vonatkozó kiizgyrĺlési döntéseit a tulajdonosok legalább
kétharmadanak egyetértése mellętt hozhatja meg. A felsoroltaknál alacsonyabb szavazati
ar źny e s etén a páIy źnat érvénytelen.''

2. $ E rendelet zll4.június 26.ĺapjanléphatźůyba.

3. $ E rendelet ahatźiyba lépést követő napon hatá|yát veszti.

Budapest, }Dl4.junius ....

Danada-Rimĺĺn Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgárinester



Az onkorm źtĺyzat bevételeinek lakáscélokra és
az ezeV'hez kapc so lódó infrastrukturál i s

beruházásokra vonatkozó felhasználás
szabá|yairó| szólő 3 4 1201 3. (VI.25.)

önkoľmánvzati rendelet

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľos
onkoľmányzat Képvi selő-testületén ek ... l 20 I 4.

(\Ą.....) önkormźnyzati rendelete az
onkormány zat bevéte|einek |akáscélokra és az

ezelĺ'hez kapcso lódó infľastľukturál i s
beruhazásokra vonatkozó felhasználás

szabá|y air ő| szó|ó 3 4 /20 |3 . (vI.2 5 .)

ö'nkormánvzati rendelet módosításáról

2. $ (4) A tźrsashźz, lakásszövetkezet a
pźůyázatra vonatkozó közgyÍĺlési döntéseit _ az I.
szátmű melléklet |2. pontjában foglalt
munkálatok kivételével - a tulajdonosok legalább
5I %o-źnak eryetértése mellett kell meghoznia.
Amennyiben a pźűyázat tź,rgya lakóépületek
kamerával töľténő felszerelése, űgy a tźľsashźa,
lakásszövetkezet a pźiyźaatra vonatkozó
közgyrĺlési döntéseit a tulajdonosok legalább
kétharmadĺán ak egyetértése mellett hozhatja meg.
A felsoroltaknál alacsonyabb szavazati arány
esetén a pźúy źuat érvénýelen.

1. $ Az Ônkormányzat bevéte|einek lakáscélokra
és az ezek'hez kapcsolódó infľastrukturális
beruhazásokra vonatkozó felhasználás
szabźiyairő| szóló 34lf0l3.. (vI.25.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (4) bekezdés helyébe a következő
rendelkezés lép:

"(4) 
A tdrsashóa lakósszövetkezet a pólydzaÍra

vonatkozlí, közgyíílésí diintéseit _ az l. szómú
melléklet 12. pontjdban foglalt munkdlatok
kivételével - az ijsszes tulajdoni hónyadnak tiibb
mint a felével rendelkező tulajdonostórsak
j elenlétébe n, eglszer űí szavazattöb bs éggel hozza
meg, kivéve ha megismételt kiizglííIésen hozza
meg a dłintést. Amennyiben a pźĺllyáuat tálrgya
lakóépiiletek kameľával történő felszerelése' úgy
a tźrsashźn, lakásszövetkezet a pźiyávatra
vonatkozó közgyĺlési döntéseit a tulajdonosok
legalább kétharmadának egyetértése mellett
hozhatja meg. A felsoroltaknál alacsonyabb
szavazati aľány esetén apźůyáľ;at érvénýelen. ''

2. $ E rendelet 2014. június 26. napjan |ép

hatá|yba.

3. $ E rendelet a hatályba lépést követő
naDon hatźůvźÍ veszti.



Indokolás az onkorměnyzat bevételeinek lakáscélokľa és az ezeL<hez kapcsolódó
infrastruktuľális beruhazásokra vonatkozó fe|hasznźiás szabályairól szóló 34120|3. (VI.25.)

ĺinkoľmányzati rendelet módosíüísáľól szóló önkoľmanyzati reĺde|ethez

Általános indokolás

Az onkormźnyzat bcvćteleinek lakĺíscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastruktuľális
beruhŁásokĺa vonatkozó felhaszĺéůás szabźiyairől szóló 34l20I3. (VI.25.) önkoľmányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) részletesen szabźilyozza a taľsashźzak felújításához
nyújtható önkormlĺnyzatitźlmogatásokat azoĺ.lkormányzat illetékességi teľiiletén belül.

A tźrsasházi pźiyázati lehetőségek pá|yázóbarźúabbá tétęle éľdekében javasolt a Rendelet
módosíüísa.

Részletes ĺndokolás

1. $-hoz

A Rendelet 2. $ (4) bekezdés módosításanak cé|ja, hogy a tźtrsashźuak, illefue
lakásszövetkezetek az ĺjnkormźnyzati péiyźaaton való indulásukĺa vonatkozó közgyulési
đöntéseiket nem a tulajdonosok legalább 51 %o.źnak egyetéľtése mellett, hanem - ennél

kedvezőbb feltételeket biztosítva számukra - a társasház vagy lakásszövetkezet összes

fulajdoni hanyadanak több mint a felével ľendelkező tulajdonostlĺrsak jelenlétében, egyszerű
szavazattöbbséggelhozzameg,kivévehamegisméte|tkozgyuléstkelltartaru.

Az utóbbi esetben akozgyí|és a jelenlevők tulajdoni hźnyadćratekintet nélkül hatĺĺľozatképes
(2003. évi C)oo(III. törvény 37. $ (3) bekezdés).

2. $-hoz

Hatályba léptető ľendelkezés.

3. $-hoz

Jogtechnikai j ellegrĺ záĺ ő rcndelkezés.


