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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képvise|ő.testiilet e számár a

Tĺsztelt Képvĺselő-testiilet!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismertetése

Az onkorményzat bevételeinek lakáscélokĺa és az ezel<hez kapcsolódó infrastruktuľális
beľuházásokľa vonatkozó felhasznźiás szabźiyairől szóló 34l20I3. (VI.25.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) ľészletesen szabźiyozza a társashilzak fe|iĄítźsźthoz
nyújtható önkormányzatitámogatásokat az ĺjnkormányzat illetékességi területén belül.

A jelenleg hatályos Rendelet 4. s (7) bekezdésének d) pontja rendelkezik aľľól, hogy a
jeIzźiogsog bejegyzési feltételhez kötött kamatmentęs kcilcsön esetébęn a támogatás
folyósításáról a taĺsasházvagy lakásszovetkezet javfua az onkormányzat akkoľ intézkedik, ha
a társasház vagy lakásszĺjvetkezet az onkormányzat rendelkezésére bocsátja a
je|zźl|ogbĄegyzés hiteles tulajdoni |apjźt, melyen a kamatmentes kölcsĺjn összegének eľejéig
az onkormányzat javéra a jelzá|ogsogbejegyzésre került.
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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgórmester

A képviselő-testületi tilés időpontj a: 20|5. január ff . . sz. napirend

Táľgy: Javaslat az Onkoľmányzat bevételeinek lakáscélokľa és az eze|<hez kapcsolódó
infľastľuktuľális beľuházásokľa vonatkozó felhasználás szabályaiľól szóló 34/20|3. (vI.25.)
önkoľmánvzatĺ ľendelet módosításáľa

A napirendet nyílt tilésen ke|| tźtrgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséses.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x

Embeľi Eľőfoľľás Bizottság vé|eményezi tr

Határ ozati jav as|at a BizoÍtság szálmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtĺletnek az előterjesztés
mestársvalását.



Ezen ľendelkezés módosítására teszek javaslatot, a kĺiltséghatékonysági szempontok
Íigyelembevételével.

A módosítást követően elegendő lenne a tfusashźn vagy lakásszovetkezet á|tal az
onkormanyzattészére benyújtott jelzálogbej egyzésrő| szóló nem hiteles tulajdoni lap, melyen
a kamatmentes kölcsön összegének eľejéig a jelzálogjogbejegyzésľe kerĹilt az onkoľmáĺyzat
javáĺa. A módosítás indoka, hogy a ftjldhivatali eljarás keretében történő je|zá|ogtrog

bcjcgyzósről szóló clutasító vagy jóvahagyó hatĺíľozł'ľőI az onkoľmŕnyzĺt postai úton
éľtesítést kap.

E rendelkezés bevezetésével csĺjkkenteni tudnánk a tźlrsasházak. lakásszĺivetkezetęk
költségeit.

A Képviselő-testület döntését követően a Rendelet 4. $ (7) bekezdésénęk (d) pontja a
következőkkel egészül ki (a módosítás vastag, dőlt betiĺtípussal keriilt jelĺilésľe):

[(7) A támogatás folyósításárőI (részszámla benyújtása esetén a támogatźls aľányos részbeni
foiyósításáról) a táľsasház, lakásszovetkezet javára az önkormźnyzat akkor intézkedik, ha]
d) jelzálogjog bejegyzési feltételhez karctt kamatmentes ĺĺÓlcsön esetén a társasház,
lakńsszövetkezet az onkormányzat rendelkezésére bocsátja a jelzálogbejegyzést tartalmazó
híteles vagy nem hiteles tulajdoni lap mdsolatót, meĺyen a kgmatmentes kölcson osszegének
er ej é i g az ö nkor mónyz at j av ár a a j e I záI o gj o g b ej e gyz é sr e keľült.

A Rendelet l. számí melléklete tételesen felsorolja a támogathatő fe|tĄítási munkálatokat,
azonban eZ rlem minden esetben fedi le a páLyázők igényeit, melyet a tźrsasházi köz<js

képviselők többszöri alkalommal jeleztek az onkormźnyzat feté (például kerítés felújítása,
kapubeléptető rendszer létesítése, felúj ítása).

Tekintettel aľra, hogy ktilĺjnösen az iđei év a táľsashźnak felújításának jegyében fog telni,
szeretnénk kiterjeszteni a műszaki felújítások csoportját. A Rendelet 1. mellékletében
taIá|hatő múszaki felújítások kĺire kiegészĹĺlnę egy 13. ponttal, amely az egyéb tĺímogatható
munkálatok at tarta|mazza.

I I. Miis zaki fe lúj ít ás o kJ
13. Egyéb, a társasház, lakdsszövetkezet közös tulajďonút képező építmény, berenďezés
eredetí dllagdnak (kapacitása, pontossúga) helyľeúllítúsa, cseréje vagy létesítése

il. A beteľjesztés ĺndoka

A jeIzáIogsog bejegyzési feltételhez kötcjtt kamatmentes kölcsĺjn elszámolási folyamatának
kĺlltséghatékonyabb, illetve ügyfélközponfu eljĺáľási rendszeľének kialakítása.

A Rendelet jelenleg hatályos szabáIyozása alapjtn tételesen nevesítve vannak azok a felújítási
munkanemek, amelyekĺe pźiyźnatot lehet benýjtani. E rendelkezés a|apján több társashazi
közös képviselő je|eńe, hogy ők a Rendelettől eltérő, de műszaki jellegiĺ felújítáSi
munkanemľe szeretnének páIyázni és emiatt kizźtrva érzik magukat a pá|ytnati
lehetőségekből.

ilI. A diintés célja' pénzügyi hatása

A rendeletmódosítás célja egy pá|yázőbarát tźlmogatási rendszeľ kialakítása a társasházak,
illetve lakásszövetkezetek részéte.

A döntésnek közvetlen pénzügyi hatása nincs. A közvetett hatásként annyi megemlítendő,
hogy az ,,Egyéb', felújítási munkanem kategória bevezetésével paľhuzamosan esetlegesen



megnő a beétkezíĺ pćiyćnatok száma, ezáIta| még nagyobb keret<jsszeget kell biztosítaĺi'a
tźrsashtnak és lakássz<jvetkezetek részéte.

IV. Jogszabályi ktiľny ezet

A Képviselő-testtilet döntése a Magyarorczág helyi önkormányzatairő| sző|ő 201|.
CLXxXx. töľvény 42. s I. pontjĺán alapul.

Kérem az e|őterjesztés mellékletét képező ľendelet elfogadását.
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Bu d apest Főváľo s VIII. keľiilet Józsefu áľosi Onk ormány zat
Képvis elő-testĺiletének

...l20t5. ( . ) tĺnkoľmányzatiľendelete

az onkorm ányzat bevételeinek lakáscélokľa és az eze|<hez kapcsolódó infrastľuktuľáIis
beruházásokra vonatkoző felhasználás szabá|yaiľól szĺólĺí 3412013. (vI.25.)

önkoľmányzati ľendelet mĺódosításáľól

Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete az
Alaptörvény 32. ci|<k (1) bekezdés a) pontjában meghatáľozott feladatkörében e|járva,lakások
és helyiségek bérletéľe, valamint az e|idegenítésükre vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi Lxxvn. brvérry 62' $ (3) bekezdésében foglalt felhata|mazás a|apjźn a
kĺivetkezőt rendeli el:

1.$ Az onkormanyzatbevéteIeinek lakáscélokľa és az ezek'hez kapcsolódó infrastrukturális
beruhazásokra vonatkozó felhasznźiás szabáIyairől szóló 3412013. (VI.25.) önkoľmányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendęlet) 4. $ (7) bekezdésének d) pontja a kĺivetkezőkkel egészül
ki:

tO A támogatás folyósításáróĺ (részszámla benyújtása esetén a támogatás arányos részbeni

folyósítĺźsáról) a társasház, lakásszövetkezetjavára az onkormányzat ąkkor intézkedik, haJ
,,đ) je|záIogjog bejegyzési feltételhęz kötött kamatmentes kĺjlcsĺjn esetén a tźrsasház,
lakásszĺjvetkezet az ĺjnkormźnyzat ľendelkezéséľe bocsátja a je|ztiogbejegyzést 1arta|maző
hiteles vagy nem hiteles tulajdoni lap másolatát, melyen a kamatmentes kcjlcsĺjn összegének
erej éi g az ĺinkoľm tny zat j av źr a a j e|záIo gso g b ej e gyzé sre kerĹilt.''

2.s A Rendelet l. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3.s E ľendelet 20|5. januźr 30. napján lép hatályba.

4. s E rendelet ahatźlyba lépést kĺivető napon hatźiyát veszti.

Budapest, 20I 5. januáĺ 22,

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgĺármester



]. melléklet
a ..../2 0 l 5' (..' .'..') Ónkormányzati rendelethez

Támogatható felrĺj ítási munkálatok

I. Míĺszaki felújítások

1 . Balesetves zéIy es épĹiletľész telj es felúj ítása

2. Teherhoľdó épĹiletszerkęzetęk(alapozás,fa|azat, fĺjđém, fiiggőfolyosó, erkély)

3. Teljes, vagy ütemezéssel részleges tetőfelújítás

4. Kémények felújítása, bélelése (ütemezésselrészleges felújítás, bélelés)

5. Felvonó középjavítźls, nagyjavítás, csere és létesítés

6. Méľetlen gázháIőzatkiépítése vagy cseréje

7, Y íz-, csatomahá|őzat felúj ítása (beleéľtve a főmér ő áthely ezését)

8. Elęktromos fovezeték és főelosztó cseréje

9 . Homlokzatok felúj ítása, kiilönöse n ha az régőta nem volt felúj ítva

10. Kĺizös tulajdonú központi f,ĺtési beľendęzések felújítása, cseréje

1 1. Lakóépületek kamerával történő felszerelése

12 . 4łkadźiymente síté s

13. Egyéb, a tátsasház, lakásszövetkezet közĺis tulajdonát képező építmény,
berendezés eredeti źl||agźnak (kapacitása, pontossága) helyľeál|itása, cseréje vagy
létesítése.

II. Lakĺíkti rny ezet élhetőb b é tételével kapcs o|ato s munkálatok

1. osztatlan közĺjs tulajdonban lévő épületrészekhez kapcsolódó zĺĺldfelületek
ki ép íté s éhe z, me gu1 itásélhoz



Az onkormányzat bevételeinek lakáscélokra és az
e z e khez kap c s ol ódó infras tľuhurális

b eruhazás olĺr a vonatkozó fe ĺ hąs znól ás
szabáIyairóI szóIó 34/20] 3. (VI.25.)

c)nkormánv z at i r ende l e t

Budapest Főváros VIII. ker,üĺet Józsefvóros
onkor mány z at Kźpv is e l ő -t e s tül e té ne k ... / 2 0 1 5.

( ) t)nkormányzati rendelete az onkormányzat
bevételeinek lakascéIolcra és az ezekhez

kapc s ol ódó infľ as truhur áIis b eruhóz ás olĺr a
v onatkoz ó felhasználás sz ab ály air ól s z óló
3 4/2 0 l 3. (ĺ/I. 2 5.) önkormányzati rendelet

módosításĺźról

(7) 
^ 

támogatás foiyósításaľói (részszámia
benyújtása esetén a támogatás aÍányos
részbęni folyósításáról) a ttnsashźn,
lakásszövetkezet javźtta az önkormányzat
akkor intézkedik' ha

d) jelzálogjog bejegyzési feltételhez k<jt<ltt

kamatmentes kölcsön esetén a tźrsasház,
lakássz<jvetkezet eredetben önkormányzat
rendelkezésére bocsátj a a je|zá|ogbejegyzés
hitęles tulajdoni |apját, melyen a
kamatmentes kĺilcsön ĺisszegének erejéig az
önkormányzat javára a je|zá|ogjog

bejegyzésre került.

1.$ Az onkormányzat bevéte|einek lakáscélokra
és aZ eze|<hez kapcsolódó infrastrukturális
beruházásokľa vonatkozó felhasználás
szabá|yairő| sző|ó 34lf013. (vI.25.)
önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 4. $ (7) bekezdésének d) pontja a
k<jvetkezőkkel egészül ki:

K7) A tómogatás folyósítósárói (részszámla
benyújtása esetén a támogatós arónyols
részbeni folyósítósáról) a társasház,
lakásszovetkezet javóra az onkormányzat
akkor intézkedik, haJ

',d) 
j elzálo gj o g bej e g y zési feltéte|hez kötött

kamatmentes kcilcsön ęsetén a társasház,
lakásszövetkezet az önkormónyzat
rendelkezés éľe bocs átj a a j elzdlo gbejegyzést
tartalmaai hiteles vagy nem hiteles
tulajdoni lap mdsolatdt, melyen a
kamatmentes ktĺlcstjn összegének erejéig az
önkormányzat javfua a jelzá|ogiog
bej egyzésľe keľĹilt.''



Indokolás az onkormtnyzatbevételeinek lakáscélokĺa és azezek,hęzkapcsolódó
infrastrukfurális beruházásokľa vonatkozó fęIhasznźllźls szabáIyairól szóló 34l20I3. (VI.25.)

önkormiĺnvzatirendeletmódosításźtľőIszolőönkormányzatirende|ęthęz

Altalános indokolás

Az onkoľmáĺyzat bevételeinek lakáscélokľa és az ezę|<hez kapcsolódó infrastrukturális
beruházásokľa vonatkozó felhasznáIás szabáIyaĺr(sl sztiló 34/2013. (VI.25.) Ürlkorrnanyzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) részletesen szabźiyozza a tarsasházak fe|Ąításához
nyújtható önkoľmányzatitámogatásokat az <jnkormányzat illetékességi területén beltil.

A rendeletmódosítás az eddig felmerült tapasztalatok és a tźtrsashźni kĺjzös képviselők
igényeinek figyelembevételével keľült kialakításra, ezáIta| pá|yázőbarát változások
foganatosítására kerĹilt sor.

Részletes indokolás

1.S

A száz szźzaIékban magántulajdonú társashźzak, lakásszövetkezetek elszámolási
csomagjának benyújtásakor a ľendeletmódosítás eredményeképpen a je|zźiogtrogbejegyzéshez

kötött kamatmentes k<ilcsĺjn esetén, a rendeletmódosítást kovętően a nem hiteles tulajdoni lap
benyújtása is elegendő |esz, érvényre juttatva ezzeI a költséghatékonyság elvének
érvényesülését.

2.$-hoz

A keľület igéĺyeihez igazodva, a támogatható felújítási munkálatokat taľtalmazó felsorolás _
a Rendelet |. szttmú melléklete - műszaki felújítások csoportja egy újabb un. Egyéb
me gnev ezésti kate góri ával kie gé s zitésr e kerĹilt.

3.$ és 4. $.hoz

Jogtechnikai jellegű rendelkezések, hatályba léptetés éshatá|yźiveszto ľendelkezések.



Hatásvizsgálat

A ľendelettęrvezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásľól szóló 2010. évi
CXxx. törvény 17. s (1) bekezdése előirja az előzetes hatásvizsgáIatot: ,,A jogszabt:'|y

előkészítője _ a jogszabtiy feltételezett hatźsaihoz igazodő részletességű előzetes
lratásvizsgá|at e|végzésével felméri a szabá|yozás váľható kovetkezrlléllyeit. Az ęlĺ5zetes
hatásvizsgá|at eredményéről a Kormány á|ta| előteľjesztendő törvényjavaslat, illetve
koľmányrendelet esetén a Kormányt, <inkoľmányzati rendelet esetén a helyi önkormĺínyzat
képviselő-testiiletét tájékoztatni kell. Miniszteri ľendelet rendelkezhet úgy, hogy az á|tala
meghatározot. esetben a közjogi szewezetszabáIyoző eszkoz elkészítője előzetes
hatásvizsgá|atotvégez.,,

A hatásvizsgálat során a (2)bekezdésben meghatározottakat kell vizsgá|ni.

1. Társadalmi, gazďaságí, költségvetési hatása: Táľsadalmi hatásként jelentkezik, hogy a
támogatható munkálatok kcire bővül, így a ptůyázőknak szélesebb kĺjrben van lehetősége
pá|yźlzatot benýjtani, ezźita| nagyobb méľtékben javulhat a lakóépületek állaga, külső
megjelenése, az abban élők komfortéľzete. Költségvetési hatásként jelentkezik a
többletkĺjltség, mivel bővĺ'il a munkálatok köľe, va|őszíníi|eg több pá|yazatok fog érkezni a
2015. év során.

2. Kcirnyezeti és egészségi kĺjvetkezményei: Nem releváns.

3. Adminisztľatív teľheket befolyásoló hatása: Tĺibb pályázatbeérkezése a páIyázatoLd<al

foglalkozó szervezeti egység belso munkamegosztásának átgondolását, a humán erőforrás
átcsoportosítását j elentheti.

4. A jogszabály megalkotásának sztikségessége, a jogalkotás elmaľadásának vaľható
kĺjvetkezményei: A keľtileti fejlesztések megvalósulása indokolják a ľendelet módosítását, a
mó do s ítás e lmaradás án ak j o gszab źtl yi kö vetke zmény e ninc s.

5' A jogszabály alkalmazásźůloz szfüséges személyi, szetvezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A munkálatok körének bővüléséve|, várhatőantijbb páLyazat fog érkezni a20|5. év
soľán, amire kciltségvetési forľást sziikséges biztosítani.


