
Budapest Józsefvárosi on koľmá nyzat
Képviselő.testület e számár a

Tisztelt Képviselő-testüIet!

I. Előzmények

Az onkormźnyzat bevételeinek lakáscélokľa és az eze|<hez kapcsolódó infrastrukfiľális
beruhźntĺsokĺa vonatkoző fe|használás szabá|yairőI szőIő 3412013. (VI.25.) önkormźnyzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) részletesen szabźiyozza a tĺírsasházak fe|iljitásához
nyújtható önkormányzatitźtmogatásokat az ĺjnkormányzatilletékességi tęrületén belül.

II. A beteľjesztés indoka

A Rendelet jelenleg hatályos szabá|yozása a|apján azok a táľsashézak és lakásszövetkezetek,
amelyek |00 szźna|ékban magántulajdonban áI|nak, kötelesek az onkormányzati kamatmentes
kölcsön összegének erejéig je|zálogjogot bejegyeztetni az Önkormrányzat javfua.

A rendelkezéssel érintett társashtzak kĺjzcis képviselői tobb alkalommal jelezték, hogy a
pá|yázni kivtlnő társasházban lévő ingatlanok tulajdonosai nem vállalják fel a jelzá|ogsog
bejegyzését az ingat|anuha, ezáIta|kizárva érzik magukat apźiyázati lehetőségekből.
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Előterjesztő: dľ' Sára Botond Attila aĺpolgármester

A képviselő-testületi ülés időpond a: 20|4. november 05. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat az onkoľmányzat bevételeinek |akáscélokľa és az eze|<hez kapcsolódó
infrastľuktuľális beľuházásokra vonatkozó felhaszná.Jź.s szabátlyairól sző|ő 34/2013. (vI.25.)
tinkoľmányzati ľendelet módosításáľa

A napirendet nyílt
sztikséges.

ülésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség
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ilI. Tényállási adatok

A rendeletmódosítás elsődleges célja, hogy további garanciát építsünk be a rendeletbe - a 100
százalékban magántulajdonban źL|Iő tźrsasházak vagy lakásszövetkezet számáta a
kamatmentes kölc sön ö s s ze gének bizto sitása érdekében.

Fentiekĺe tekintettel javaslom a bankgarancia jogirtézményét és a fizetési kĺitelezettség
közjegyzői okiľatba történő foglalásának, mint fizetési biztosítékokat beépíteni a rendeletbe.

Atźľsashźĺz vagy lakásszovetkezet aIakőkozösség közgýlési feIhata|mazása a|apjtn bármely
banknál igényelhet bankgaranciát az ĺinkormányzat tlltal nyújtott kamatmentes kölcsön
vísszaťlzetésének bíztosítására. Ennek eredményeképp a bank gatancia nyl|atkozatźlbarl
visszavonhatat|an ktjtelezettséget vállal arra, hogy a garanciźlban közölt feltételek szerint
(azaz 6 havi törlesztó részlet fizetésének elmaľadása esetén) az onkormtnyzat írásbeli
felszőIítástra a bank teljesíti aťĺzetést az onkormányzatrészérę.

A közjegyzoi okiratba foglalt megállapođás alapjan kozvetlen bírósági végrehajtásnak van
helye, ha a Társasház a kamatmentes kölcson összegének visszaťlzetését 6 hónapon keľesztül
nem teljesíti. A kozjegyzői okirat így alkalmas aÍÍa, hogy a feleket szerződésszetu
magahrtásra kényszeľítse a megállapodásukban foglalt ľendelkezések közvetlen
végľehajtásávaI. Igy az e|matadt kamatmentes kölcsĺjn összegének hátľaléka bíľósági peres
eljáľás nélkül is behajthatóvá válik.

A 2014. augusztus havi rendeletmódosítás lehetőséget biztosított a taľsasházak vagy
lakásszijvetkezetek számźĺra, hogy abban az esetben, ha a ľezsicscikkentésből származő
megtakarításaik összege nem keľült visszaosztásľa a lakóktizösségen belül és ezze|
párhuzamosan ezt a megtakarított összeget felújításra kívarýák fordítani, akkoľ a társasházi
pźiyázat benyújtásakor ez az összeg figyelembe vehető legyen.

A rendeletmódosítás keľetében azonbarl nem került szabáIyozásra egy fontos kéľdésköľ, - a
tĺjbbszöľi fe|hasznáIás tilalma _ vagyis a tźlrsashtz vagy lakásszovetkezet a pá,|yázatában
megjelölt ľezsicsökkentésből szźtrmaző megtakaľítási időszakot a kĺjvetkező táľsasházi
pá|yázat benffitásakor már nem hasznáIhatja fel, sem az 50 százalékos önerőbe tĺjrténő
beszámításnál, sem az önkormźnyzati tźtmogatźsi arányok felosztásáná|. Eľĺe tekintettel a
Rendelęt hivatkozott részeinek pontosítása szükséges.

Iv. A dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testület döntését követően a Rendelet 3. $ (1) bekezdése a következő új (1d)
ponttal egészül ki:

,,A táľsashdz vagy lakdsszövetkezet ű pdlyázatúban megjelölt, egy adott időszak
reuícsökkentéséből saÍrmaui megtakarítdsdt kizdľólag egyszer haszndlhatja fel, az e
ľendelet szerinti tovóbbi púlydzataiban a múr megítélt támogatáshoz felhaszndlt időszak
reuicsökkentésből szúrmazó megtakarítúsa ismételten nem vehetőJigyelembe.,,

A Képviselő-testiilet döntését követően a Rendelet 4. s (1) bekezdésének ga) pontja a
következőkkel egészülki (a módosítás vastag, dőlt betűtípussal került jelölésľe):

,,Đ a, Ónkoľmányzati kamatmentes kÓĺcsön esetén
ga) tulajdonhányad mértékéig a jelzáĺogjog bejegyeztetéséhez az önkoľmányzat javára
tĺ)ľténő hozzájáľulást vagy bankgarancia vállalúst vagy ű megúllapodlÍs megkiitését
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követően a Túmogatott közjegyző előtt tett egłoldalú kijtelezettségvóllaló nyilatkozatdt,
abban az esetben, ha a táľsąshóz, ląkásszovetkezet ]00 %-ban magántulajdonban áuó. A
jelzúlogjog bejegyeztetés, a bankgaľancia ťigyintézése vagy a közjegyzői okírat elkészíttetése
a társasház, lakńsszovetkezet feladata.',

A Képviselő-testiilet döntését kovetően a Rendelet 4. $ (7) bekezdése a következő új Đ ponttal
egészül ki:

I A támogatás folyósítasźrőI (részszámla benýjtása esetén a támogatźls arányos részbeni
folyósításĺíról) a társashźn,Iakźsszövetkezet javára az önkormányzat al<kor intézkeďik,ha J

,,a bankgaľancia vdllalásnál - a kamatmentes kijlcsön összegére vonatkoaían _a társashdz
vagy lakússzi)vetkezet eredetben az önkormdnyzat rendelkezésére bocsdtja a
garanciaszerződést és a garanciavdllalti nyilatkozatát, hogy 6 havi törlesztő részlet
elmaradása esetén az onkoľmdnyzat lehívhatja a még vissza nem Jizetett tdmogatúsi
tisszeget, az e rendelet 4. $ (1) sc) pontjúban meghatúrozott késedelmi kamatokkal egyiitt.
Amennyiben a garancíaszerződés és a garanciavdllaló nyílatkozat az elszúmoldsi csomag
részeként nem keľiilnek benyújtásra, az onkoľmúnyzat eldllhat a megdllapoddstól.,,

A Képviselő-testĹilet döntését kĺjvetően a Rendelet 4. $ (7) bekezdése a kĺjvetkező új g)
ponttal egészĹilki:

I A tźtmogatás folyósittsźlrőI (részszámla benyujtása esetén a tźtmogatás aľányos ľészbeni
folyósításáról) a társasház, lakásszovetkezet javźraaz oĺ.lkormányzat al<kot intézkedik,haJ

,,g) a túrsasház vagy lakússzövetkezet benyújtja az elkészített közjegyzői okiratot az
onkormdnyzat javdľa, melyben a tdrsasház vagy lakássziivetkezet kötetezi maglÍt arra, hogy
a tdmogatdsi jogviszonyból mindenkoľ fennálló tartozdsa mértékére elfogadja a tdmogató
nyilvdntartdsai alapján késziilt, közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítvdnyt. Amennyiben
az okirat nem keľiil elkészí,tésre és benyújtúsra az elszdmoldsi csomag résx,eként, a7
onkormdnyzat elúllhat a megáltap o dústól.,,

A rendelet 2. mellékletétbrta|mazó Adatlap a következőképpen módosul:
[A benyújtóshoz csatolni kell..J

. Hiteles közgyűlési jegyzőkonyv és jelenléti ív

,,Kozgyulésihatározattarta|mazza: pźiyźnati részvéte|t,kitbíz meg a közgýlés apźt\yázatta|
kapcsolatos ügyintézéssel, lebonyolítással, kivĺte|ezó, muszaki ellenőr kiválasztását vagy
annak módját, kamatmentes kolcsĺjn visszaťtzetésének módját, je|zá|ogsog bejegyzési feltétel
esetén a tulajdonosok hozzźljtrulásźń, bankgaľancia esetében a gaľanciaszerződés és a
gaľanciavállalĺi nyilatkozat benyűjtására, a közjegyzői okiľat vállalása esetén, pedĺg a
kőzjegy zői okirat létes ítés ére vonatkozĺí nyilatkozatot.''

Y. A döntés célja' pénzügyi hatása

A dĺjntés célja egy pźiyázőbarát ttlmogatási rendszer kialakítása a társashézak' illetve
lakásszovetkezetek részére.

A döntésnek pénzügyi hatása nincs.

VI. Jogszabályi ktiľnyezet

A Képviselő-testiilet đöntése a Magyatország helyi ĺinkormányzatairő| szőIő 20II.
CLXXXX. törvény 42. s I. pontján alapul.



Kérem az e|őterjesztés mellékletét képező renđelet elfogadását.

Budapest, 2014. október 20.

ÁĄĺ/l/\
dr. Sára Botond Attila

alpolgármesteľ

Törvényességi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

/, ĺ&Á"
dr.Mészár Erika
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Budapest Főváros VIII. kerület Jĺózsefváľosi Onko rmányzat
Képviselő-testületének

...12014.( ) iinkormányzatirendelete

az Onkoľm ányzat bevételeinek lakáscélokľa és az eze|<hez kapcsolódĺó infľastrukturális
beľuházásokľa vonatkoző felhasználás szabályaiľól szĺiló 34l20I3. (vI.25.)

tinkoľmányzati rendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testĹilete az
Alapttĺrvény 32. cilĺk (1) bekezdés a) pontjában meghataľozott feladatkörében eIjáĺva,lakások
és helyiségek béľletére, valamint az e|iđegenítésükľe vonatkozó egyes szabá|yokról szóló
1993. évi LXXVIII. ttirvény 62. $ (3) bekezdésében foglalt fe|hata|mazás alapján a

kovetkezőt rendeli el:

1.$ Az onkormányzat bevétęIeinek lakáscélokĺa és az ezeL<hęz kapcsolódó infrastruktuľális
beruházásokľa vonatkozó felhasznáIás szabá|yafuől szóló 34l20I3. (vI.25.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: RendeleĐ 3. $ (1) bekezdése a kĺjvetkezo tĺj (1d) ponttal egészül ki:

,,(1d) A ttľsasház vagy lakásszövetkezet a, páIyázatában megjelölt, egy adott időszak
rezsicsökkentéséből származő meglakaľításďc kizarőIag egyszer haszĺá|hatja fe|, az e

ľendelet szeľinti további pá|yazataíban a már megítélt támogatáshoz fęIhasznźtlt időszak
rezsicsökkentésből száĺmaző megtakaľítása ismételten nem vehető figyelembe.''

2. s A Rendelet 4. $-a (1) bekezdése ga) pontja helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,4. $ (1) g) az önkormttnyzati kamatmentes kĺjlcsön esetén
ga) tulajdonhányad mértékéig a je|zá|ogsog bejegyeńetéséhez az ĺjnkoľmźnyzat javfua

történő hozzttjáruIást vagy bankgarancía vźi|a|ást vagy a megállapodás megkötését
követően a Tźrnogatott kozjegyzo e|ótt tett egyoldalú kĺjtelezettségválla|ő ĺyi|atkozatát,
abban az esetben, ha a tźrsasház,lakásszövetkezet l00 %o-ban magántulajdonban álló. A
je|záIogsog bejegyeztetés, a bankgarancia ügyintézése vagy a kozjegyzoi okirat
e l ké szítteté s e a táľs ash źn, |akźĺsszövetkezet fe|adata.

3. $ A Rendelet 4. $ (7) bekezdése a kĺjvetkező új Đ ponttal egészülki:

I A támogatás foĺyósítósáról (részszómla benyújtása esetén a tómogatás arányos részbeni

fotyósításóróĺ) a társasház, lakásszovetkezetjavára az onkormányzat akkoľ intézkedik, ha J
,,Đ a bankgarancia váIla|ásná| - a kamatmentes kölcsön összegére vonatkozőan _a

társasház vagy lakásszĺjvetkezet eredetben az onkormányzat renđęIkezésére bocsátja a

garanciaszeľződést és a garanciavá||alő ĺyi|atkozatźú, hogy 6 havi törlesztő részlet
elmaľadása esetén az onkormányzat lehívhatja a még vissza nem fizetett támogatási
összeget, az e rendelet 4. $ (1) gc) pontjában meghattrozott késedelmi kamatokkal egyĹitt.

Amennyiben a gaÍaÍIciaszerzođés és a garanciavá||a|ő nyllatkozat az elszámolási csomag
részeként nem keľülnek benyújtásÍa, az onkormányzat e|źiIhat amegá|Iapodástó1.''

4. $ A Rendelet 4. $ (7) bekezdése a kcivetkező új g) ponttal egészül ki:

I A támogatás folyósításáról (részszámla benyújtósa esetén a támogatás arányos részbeni

folyósításáľól) a táľsasház, lakásszovetkezetjavára az onkormányzat akkoľ intézkedik, ha J



,,g) a tźnsasház vagy lakásszĺjvetkezet benýjtja az elkészített közjegyzői okiratot az
onkormányzat javáta' melyben a társasház vagy lakásszövetkezet kĺjtelezi magát an:a,
hogy a támogatási jogviszonyból mindenkor feĺmáIIő tartozása mértékéľe elfogadja a
támogató nyilvántartásaĺ alapjźln készült, közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítványt.
Amennyiben az okfuat nem kęrül elkészítésre és benýjtźsra az elszámolási csomag
ré s zeként, az o nkorm ány zat e l ál lhat a me gá||apo dástó l'''

5.s A Rendelet 2. melléklete helyébe e ľendelet melléklete lép.

6.$ E ľendeletZ)I4. november 10. napján lép hatályba'

7. $ E rendelet ahatá|yba lépést kcivető napon hattiyát veszti.

Budapest, 2014. november ....

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester



Indokolás az tnkormányzatbevéte|einek lakáscélokra és az ezeld:lez kapcsolódó infrastruktuľális
beľuházásokľa vonatkozó felhasználás szabźt|yairő| szo|ő 34lf0|3. (VI.25.) önkormányzati rendelet

módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

Altaláoos indoko|ás

Az onkormĺnyzat bevételeinek lakáscélokra és az ezękhez kapcsolódó infľastrukturális beruházásokra
vonatkozó felhasználás szabźĺ|yalrő| szó|ő 3412013. (VI.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) ľészletesęn szabtiyozza a társasházak fehijításához ny(Ąthatő ĺĺnkormányzati támogatásokat
az önkormányzat illetékességi tertiletén belül.

A társasházi pá|yázati lehetőségek kiépítését az onkormányzat a rezsicsökkentésből szźrmaző
megtakaľítással összhangban kívánj a megvalós ítani.

A 100 száza|ékban magántulajdonban álló társasházak vagy lakásszövetkezetek nincsen kizźtrva a
társasházi pźiyázati lehetőségekből, azonban a kamatmentes kölcsön osszegének erejéig aZ

tnkormányzat biztositékként a je|zźiogsog bejegyzését irja eIő. Annak érdekében, hogy minél több
társasház és lakásszcivetkezet részt tudjon venni a tźlrsasházi pźńyźnaton, további lehetőségként
beemelésľe keľĺil a bankgarancia és akozjegyzői okirat is, mint további biztosítékok'

Részletes indokolás

1.S

A társasházak Yagy lakásszövetkezetek a benýjtott társasházi péůyázatukban megjelolt
ľezsicsokkentésből szźrmaző megtakarítási időszakot, a ktivetkezó pá|yázatllk benýjtásánál máľ nem
használhatják fel.

2.$-hoz

A rendelet bankgaranciával és kozjegyzoi okirattal történő kiegészítése újabb alteľnatívát binosit, a
teljes egészében magántulajdonban álló kerületi társashźzak és lakásszovetkezet részére, annak
éľdekében, hogy a pźiyázaton való indulásuknak aje|zźůogsogbejegyzési feltétel ne legyen akadá|y.

3.$-hoz

A rendeletmódosítás 2' $-a miatt módosítani szükséges a Rendelet támogatás folyósítasáról szóló
ľendelkezését, melýen a bankgaľanciáľa vonatkozőan kötelezően benýjtandó dokumentumok
kerĹilnek megnevezésľe.

4. $-hoz

A rendeletmódosítás 2. S-a miatt módosítani szükséges a Rendelet támogatás folyósításáról szóló
rendelkezését, melyben a kózjegyzoi okirat taĺta|mára és benyújtásáľa vonatkozó követelmények
kerülnek me gf o ga|mazźsr a'

5. $-hoz

A ľendeletmódosítás 2. $-a miatt szükséges módositani a Rendelet f. számű mellékletét, mely a
bankgaranciáraéskozjegyzői okiratra vonatkozóantartalmaz új rendelkezéseket.

6. $ és 7. $-hoz

Jogtechnikai jellegű rendelkezések, hatályba léptetés éshatálrytÍvesztő rendelkezések'
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I. melléklet
a .... /2 0 I 4. (.,. .....) onkormányzati rendelethez

ADATLAP

A tóľsashózak és lĺtktűsszifuetkezetek osztiltlűn kiiziis tulajdondban Iévő épiiletľészek
részleges-, teljes felújítdsához, glÍz alap- és felszlÍllóvezeték felújítdsúhoz nyújtandó
ö n k o rmdny zati túmo g atás o k

A Budapest' VIII. kertileti tźlrsasházak' lakásszövetkezetek felújítási páIyźnatához.

T ár sasház, lakás s zĺj ve tke zet címe :

Lakások és albetétek száma:

Tulaj doni ÉszaŔny (magán) : .

A társashźn. lakásszövetkezet megalakulásának időpontj a.

FelújítáSi munka becstilt <isszege előzetes váIIalkozői aján7attal:. . . . . . .. Ft

Atársasház, lakásszĺjvetkezetáIta|vá|Ialtösszeg: ....... Ft

Attľsashźz' lakásszövetkezet által igényelt kamatmentes kölcsöntámogattls:. . . . . . . .. .Ft

Atársasház' lakásszövetkezet á|taI igényelt vissza nem térítendő tźmogatás összege:

Atźrsashźn, lakásszövetkezet kíván-e ezze| apáIyázatával külső pá|yazathoz csat|akozĺi:

Igen Nem

(a megfelelő rész alźlhűzandő)

Amennyiben külső pá|y ázathoz csatlakozik:

(külső pá|yázat megnevezése), a társasház,
lakásszövetkezęt źita| igényelt vissza nem térítendő támogatás
összege:. ..........Ft

A felújítási munka rész|etęzésę:

Az onkoľmányzat felé aZ elmúlt négy évben benffitott, sikeres koľábbi pá|yázatok
részIetezése év, munkanem' kapott támogatási összeg:

Ft



Alulírott (képviselő neve): ........ a Társasház,
Lakásszövetkezet képviselője nyilatkozom, hogy a ... '. sz. önkormáĺyzatí
rendeletben meghatéttozott pá|yázati feltételeket, szabtt|yokat ismerem, a pá|yázati adatlapban
leírtak a valóságnak megfelelőek, a másolatban becsatolt dokumentumok az eredetivel
mindenben megegyezók. Tudomásul veszem, hogy amennyibeĺ a pályázat kiíľójának, a
valóságnak nem megfelelő adatszolgáItatás,vagy az eredetivel nem megegyező dokumentáció
benýjtása tudomására jut, a táľsashtzat a páIyázat lebonyolítása során a támogatás
fo lyó s ítás áb őI kizárhatj a, a p áIy ázati me g állap o dást vi s s zav onhatj a.

T ár s asház, l akás szöve tkezet képvi s előj e

A benýjtáshoz csatolni kell:

. Alapító okiľat l alapszabźlly másolata

. Hiteles kĺjzgýlési jegyzőkĺinyv és jelenléti ív
Kozgnĺlésí határozat tarta|mazza: pá|yázatí részvételt, kit bíz meg a közgytĺlés a páIyázatta|
kapcsolatos tigyintézéssel, lebonyolítással, kiviteIező, muszaki ellenőr kiválasztását vagy
annak módját, kamatmentes kolcsĺjn visszaťĺzetésének mőđját,jelzálogjog bejegyzési feltétel
esetén a tulajdonosok hozzt|árulását, bankgarancia esetében a gaľanciaszerződés és ű
garanciavdllaló nyilatkozat benyújtdsdra, a közjeglzői okirat vdllaldsa esetén, pedig a közjegyzői
o kir at lét e s ít é s ér e v o n at k o zó ny il at ko zat o t.

. Minimum két kivitelezoíaján,lat

Az árajánIatra rá kell írni, melyik van elfogadva, az elutasítottra rá kell imi az elutasítás
indoklását, az e|fogadott ttrajáĺ|atot akozgyú|és által megbízottnak kollaudálni kell.

' Műszaki ellenőr alka|mazásĺínak előíľása esetén a kívá|asńott múszaki ellenőľ
nyilvántartott műszaki ellenőrzési jogosultságát másolatban.

. Társasház, Lakásszovetkezet önĺészét bemutató igazolás: eredeti banki igazolás,
lakáselőtakarékosság igazo|ás és egyéb foľrás, vagy kozgyúlési határozat a hitlnyző
önĺész pótlásaľól. Rezsicsökkentésből sztrmaző megtakaľítás esetén' az lln. felújítási
bankszámlaľól eredeti banki igazolás, a felújítási szźlm|a |étrehozásáĺőI szóló
kcizgytĺlési j egyzőkönyv, valamint a kifiiggesztett hirdetmények

. Igazo|ások arról, hogy az onkormĺĺnyzatta| szemben nincs taľtozás,

. Lakóépület kamerával történő felszeľelése esetén a pá|yázattal kapcsolatos
igyintézésselfelhatalmazottnyilatkozatátatő|,hogy:

abervházás teljes köni lebonyolítása atfusasház' lakássz<jvetkezetfeladata,

a bervhtzás megvalósításthoz sziikséges engedélyeket, đokumentumokat
beszęrziWbeszerezték'

a műktj dé shez s züks é ge s el ő írás ok at b etartj tlk,

a beruházás megvalósítását követően a műkĺjdtetés teljes körűen a társashéz,
l akás szĺjve tkęzet ťe|adata

. Lakóépület élhetőbbé tételével kapcsolatos munkálatok esetén

színes fotódokumentációt a felújítani kívant terriletľől, tételes költségbecslést a
mesvalósítani kívánt zold beľuházás elemeiľől.



Az onkormányzat bevĺźteleinek lakáscéIolrra és az
e z e khe z knp c s o I ó dó infľ as tľ uh ur áI i s

b eruhóz ds olĺľ a v onatkoz ó fe lhasznál ás
szabályairóI szóló 3 4/20 1 3. (ĺ/I. 2 5.)

önkormányz ati ľ ende I et

Budapest Főváľos VIII. kerüIet Józsefváros
onkoľmányz at Képv is el ő -t e stüĺ etének .../2 0 ] 4'

( ) ankormányzati rendelete az onkormányzat
bevéteĺeinek lakascéIoĺcra és az ezekhez

kapcs ol ódó infľastrukturális b eľuházás olĺra
v onatkoz ó fe lhas znál ás s z ab ályair ól s z ó I ó
3 4/2 0 1 3. (ĺ/I. 2 5.) önkormónyzati rendelet

módosításáróI
1.$ Az onkormány zat bev éte|einek lakáscélokľa
és az ezek'hez kapcsolódó infrastrukturális
beruházásokľa vonatkozó felhasználás
szabá|yaftől sző|ő 34lf0l3. (VI.25.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 3. $ (1) bekezdése a következő új (1d)
ponttal egésztil ki:
3. s (1) (1d) A túrsasházvagy lakdsszövetkezet a
pdlyázatĺÍban megjeltilt, egy adott időszak
rezsicstikkentésébdl szdľmaai megtakarítdsát
kizdróIag eg)szer haszndlhatja fel, az e rendelet
szerinti további pálydzataiban a mdľ megítélt
tómogatdshoz felhaszndlt időszak
ľezsicsiikkentésből szdrmazó megtakarítdsa
ismételten nem vehető ĺisvelembe.

4. s (1) g) aZ cinkormányzati kamatmentes
kölcsön esętén

ga) tulajdonhányad mértékéig a je|zźiogog
bejegyeztetéséhez az önkormányzat javźtra

töľténő hozzájźru|ást, abban az esetben, ha a
társasház, lakásszövetkezet 100 %o-ban
magántulajdonban á||ő. A je|zźiogtrog
bejegyeztetés a társasház, lakásszövetkezet
feladata.

2. s A Rendelet 4. $-a (1) bekezdése ga) pontja
helyébe a kovetkezó rendelkezés lép:
4. $ (1) bekezdésének ga) pontja a következokkel
egészül ki:
4. s (1) g) az önkormányzati kamatmentes
kölcson esetén
ga) tulajdonhányad mértékéig a jelzálogjog
bejegłeztetéséhez aZ önkoľmónyzat javáľa
történő hozzdjárulást vagy bankgaľancia
vĺźIlalást ýilgy a megállapodús megkötését
követően a Tdmogatott közjegyző előtt tett
egyoldalíl kötelezettségvdllaló nyilatkozatót,
abban az esetben, ha a tórsashdz,
ĺakásszovetkezet 1 00 ?6-ban magántulajdonban
ĺźIIó. A jelzáIogjog bejegyeztetés, a bankgarancia
iigyintézése vagy a közjegyzői okirat
elkészíttetése a társasház, lakásszövetkezet
feladata
3. $ A Rendelet 4. s (7) bekezdése a kĺivetkező új
f) ponttal egészül ki:

(7) A támogatás folyósításáľól (részszám|a
benýjtása esetén a támogatás arányos részbeni
folyósításáľól) a társashźn, lakásszovetkezet
javźra az önkormányzat a|<kor intézkedik, ha

fl a bankgaľancia váIIaIósndI - a kamatmentes
kölcsön összegéľe vonatkoajan _a társasház,
lakdssziivetkezet eredetben űz iinkoľmúnyzat
rendelkezéséľe bocsdtja a garanciaszerződést és
a gaľanciaváIlaló nyilatkozatát, hogy 6 havi
törlesztő részlet elmaradĺÍsa esetén az



Ónkormdnyzat lehívhatja a még vissza nem

Jizetett támogatási összeget, az e ľendelet 4. s (1)

gc) pontjdban meghatdrozott késedelmi
kamatokkal egyiitt. Amennyíben a
garanciaszerződés és a garancíuvdllaló
nyilatkozat az elszdmoldsi csomag részeként
nem keriilnek benyújtdsra, az onkormdnyzat
eI dIIh at a megđll npod óstóI,,

4. $ A Rendelet 4. $ (7) bekezdése a következő új
g) ponttal egészül ki:
(7) A támogatás folyósításáról (részszám|a
benýjtása esetén a tźlmogatás arányos részbeni
folyósításáról) a társasház, lakásszcivetkezet
javźtra az <ĺnkormányzat akkor intézkedik, ha
g) a tdľsashúz vagy lakdssziivetkezet benyújtja
űz elkészített ki)zjegyzői okiľatot ilz
Önkormdnyzat javdra, melyben a tdrsashdzvagy
lakásszijvetkezet kiitelezi magát arra, hogy a
tómogatdsi jogviszonyból mindenkoľ fenndlló
tartozúsa mértékére elfogadja a tómogató
nyilvántartásai alapjdn készüIt, közjegyzői
okiratba foglalt ténytanusítvónyt. Amennyiben
az okirat nem kerül elkészítésre és benyújtdsra
az elszómoldsi csomag részeként, az
onkormdny zat eláIlhat a meg dllap o ddstól.


