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Budapest Józsefváľosĺ Onkormá nyzat
Képviselő-testület e számára

Tisztelt Képvĺselő-testület!

L Tényállás és dtintés taľtalmának részletes ĺsmertetése

A Társasházaknak adható önkormányzati támogatásokĺól sző|ő 23120|5. (V. 2I')
ĺinkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) ľészletesen szabtiyozza az onkormányzat
illetékességi teriiletén lévő Táľsasházak felújításĺĺhozny(Ąthatő önkormányzatitźlmogatásokat.

A rendeletmódosítás elsődleges cé|ja, hogy a renđelet előíľásai a Tźrsashénak közös
képviselői számára egyértelművé váIjanak, külĺjnösen a pźiytnat hianytalan benyújtásának,
valamint a támogatási ĺisszeg kiutalásanak előfeltételét képező kivitelezési költségek
megfelelő elszámolásának a megkönnyítése éľdekében. A jogszabá|y értelmezésének
megkönnyítése éľdekében javaslom a pźiyázati dokumęntáciő ľészeként benyújtandó
dokumentumokĺól szóló melléklet beépítését a rendeletbe, mely a ľenđelet 3. mellékletét
képezi majd.

A Társashazak képviselőinek visszajelzései alapjĺín a 100%o-ban magantulajdonban źů|őházak
sztlmára előírt kcjlcsöntámogatáshoz kapcsolódó biztosítékokľa vonatkoző elóírások nem
a|kalmazhatők az alábbiak miatt. A ľendelet jelenleg hatályos szabźiyozása alapjan azok a
tfusasházak és lakásszövetkezetek' amelyekben az onkormányzat nem ľendelkezik tulaidoni
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Előterjesztő: dr. Kocsis Móté polgórmester

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 2015. szeptember l 7. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Táľsasházaknak adható tinkormányzati támogatásokľól sző|ő 23/2015.
ff.21.) önkormánvzati ľendelet módosításáľa

A napiľendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a ľendelet elfogadásához minősíteff szavazatt<ibbség
szükséges.

ElorÉszÍro SZERvEZETI BcysÉc (NÉv, szlctĺ o): GazoĺľrooÁsl ÜcyoszrÁry /, ł ć,
KÉszÍľprrB (ÜcvnĺrÉzoNEVE, szIcNó): on. DÉxÁľy Salvn
PÉľzÜcu FEDEZETETNpIr,ĺ lcÉtvypl, lcazoLn.s: ł.t--.-l É
JocIroľľRoLr: d. -ć - (- 1^

BpľpRrpszrÉSRE ALKÁLMAS :

Deneoe'-fu irĺÁi.ĺ Eonĺ,ł

ĺľ;cvzo

jrt i' ii 7
'tLli'i

Yá'rosgazdállkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi x

Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi tr

Határozati javaslat a bizottság számźtra: A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a
Képviselő-testtiletnek az e|őteriesztés megtárgyalását.



hányaddal, kötelesek a kamatmentes kcjlcsĺin formájźhan nyrijtott támogatási összeg
visszafizetését je|záIogjog bejegyzéssel, bankgarancia-szeruődés megkĺitésével, vagy a
ťrzetési kötelezettség kĺizjegyzőí okjratba foglalásával biaosítani az Önkormźnyzat javára. Az
érintett, 100%-ban magántulajdonban á11ó tĺíľsasházak kcjzös képviselői ttibb alkalommal
jelezték, hogy a bankok Tĺíľsashazak részérę nem nyújtanak bankgaranciát, ezért a
jogintézményľe vonatkozó ľendelkezések szfüségtelen szabźiyozást jelentenęk a ľendeletben.

Erľe való tekintęttel javaslom a rendelet 6. s (2) bekezdésének f) pontját és a 12. $ (2)
bekezđésének ha) pontját módosítani és a 13. $ (6) bekezdés e) pontját hatályon kívül
helyezni.

A Képviselő-testiilet d<jntését kĺjvetően a rendelet 6. $ (2) bekezdés Đ pontja a
következőképpen módosul:

t 6. 5 Q) A Tĺĺľsasház apá|yźuatához köteles csatolni:/

,l) kazgyíÍlési jegyzőkönyvet és jelenléti ívet, amelynek közgyűlési hatórozatai tąrtalmazzák..
a pálydzati ľésmételi szándékoĄ a pályázattal kapcsolatos ügłintézéssel megbízott személyt, a
kivitelező és ha szül<séges a műsząki ellenőr kivólasztásót vag1ł annak módját, knmatmentes
köĺcsön igénylése esetén annak visszafizetési módját, jelzálog bejegzési feltétel esetén a
tulajdonosok hozzójárulásá4 uerulĺseraneie esetĺĺ

a kÓzjeglzői okirat válląlása esetén pedig a
ko zj e g,, z ő i o kir at l é t e s ít łź s r e v o nąt ko z ó ny il atko z at o t .',

A Képvisęlő-testtilet đöntését követően a rendelet 12. $ (2) bekezdés ha) pontja a
következĺíképpen módosul :

,,h) az Ónkormányząti kamatmentes kolcson esetén

ha) tulajdonhányad mértékéig a jelzĺźlogjog bejegleztetéséhez az önkormányzat javára
töľténő hozzájárulóst @vag/ a megállapodás megkr;tését követően
a Támogatott kozjeglző előtt tett egłoldalú katelezettségvállaló nyilatkozatót, abban az
esetben, ha a társashóz, lakasszÓvetkezet ]00 %-ban magóntulajdonban álIó. A jelzálogiog
bejegyeztetés, Wvag) a lôzjegyzői okirąt elhlszíttetése a társasház,
l akás s zöv e tke z e t fe l adat a.''

Az 5 millió forintot meghaladó kamatmentes kölcsönként nýjtott tiímogatás visszafizętésére
a jelenlegi szabáIyozás alapján legfeljebb 5 év áll a tźtĺsashźnak rendelkezésére. Figyelembe
véve azonban, hogy az ígéĺyeLhető támogatás összege nincs felső határhoz kötve, ezáIta|
pedig a kölcscjnösszeg jelentősen meghaladhatja az 5 millió forintot, indokolt ezt az
összeghatárt át|épő kölcsöntámogatásokľa iranyadó futamidőt is sávosan emelkedően
meghatánozni.

A Képviselő-testület döntését követően a rendelet 9. $ (1) bekezdése a következőképpen
módosul (a módosítás vastag, dőlt betűtípussal került jelölésľe):

19.$ (1) Kamatmentes kĺjlcsĺjn legfeljebb/

,,a) 1.000.000,- Ft tdmogatósig 1 éves iďőtartamra,

b) ].000.00],- Ft - ].500.000,- Ft támogatásig 2 éves időtartamra,

c) 1.500.00]'- Ft _ 3.000.000,- Ft támogatósig 3 éves időtartamra,

d) 3.000.00],- Ft - 5.000'000,- Ft támogatósig 4 éves időtartamra,

e) 5.000.001,- Ft feletti túmogatds esetén pedig mínden tovdbbi millilÍ forintot meghaladli
összeg esetén tovdbbí egy éves, de legfeljebb 10 éves időtartamra,,



[adható, amelyet a Társasház havi egyenlő részletekben kateles az onkormónyzat ľészére
visszafizetni. Az előtorlesztés ĺehetőségét az onkormányzat biztosítja. Abban az esetben, ha a
tÓrlesztő részletek hótraléka eléri a 6 havi torlesztő részlet osszegét, a kamatmentes kolcsön
még hátralévő osszegét a Ptk.-bąn meghatározott kamataival egyťitt egy összegben koteĺes a
T ár s a s ház az o nkor m ány z at r ĺź s z é r e v i s s z afi z e tni. J
A ľendelet e|łlírja, hogy a Tfusashźz a páIyázat ľészeként ktjteles a felújítási munka
megvalósításara vonatkozó időbeli titemtervet csatolni, ennek ellenéľe a munkálatok
kivitelezése nem kĺjvethető, mivel jelenleg a társasházak a pá|ytuat benytljtźtsat követően
báľmikor megkezdhetik a munkźllatokat, viszont ez a fonźlsok hiánya miatt gyakĺan a
támogatás megítélésétőt fugg. Tekintettel atta) hogy az onkoľmanyzat támogatásokĺa
fordítható kerete kor|átozott, ezért lehetőséget kell teľemteru a pá|yázatok elbirá|ását végző
Munkacsoport tagjainak' hogy a házak va|ős á|Iapotának ismeretében hozhassák meg
javaslatukat arľól, hogy az egyęs társashazak milyen méľtékú támogatásban részesülj enek.En.
szem előtt tartva,javasolom a kivitelezés megkezdésére vonatkozó bejelentési kötelezettség
e|őírását a Táľsasházak képviseIoi számáĺa' tovtlbbá a nagyobb volumenű, tartőszerkezeiet
érintő felújítások esetén statikus szakértói vélemény kötelező benyújtásának a beemelését a
rendeletbe.

A Képviselő-testĹilet dcjntését követően a rendelet 6. $ (2) bekezdése a következő új j) ponttal
egészül ki:

IQ) 
^ 

T źlr sasház a p áiy ázatźlho z kötele s c s ato lni : ]

'j) tartószerkezetet érintőfelújítús esetén statikus szakértőí véleményt.,,

A Képviselő-testiilet döntését kĺivetőęn a rendelet 6. $-a a következő tú (4) bekezdéssel
egészül ki:

,'(4) A Tdrsasház a pdlydzat benyújtdsdt követően megkezdheti a megjelölt felújítási
munkdlatok kivitelezését, azonban köteles annak kezďő időpontjdt bejelenteni.,,

A ľenđelet előirja a társasházak részére, hogy amennyiben a felújítás költsége meghaladja a
bruttó 1.000.000 Ft-ot, a Taĺsasház a|akőíngatlan kapubejáratáná|,jól látható helyen elhelyez
egy támogatásról szóIó informácios táblát' A ľendelkezés kiegészítése sziikséges a tábla
kihelyezésének időbeli kötelezettségéľe vonatk ozőan.

A Képviselő-testĹilet döntését követően a rendelet 13' $ (6) bekezdés h) pontja a
következőkkel egésztil ki:

t(6) A támogatás folyósításarőI (részszámla benyújtása esetén a tétmogatás arányos részbeni
folyósításáľól) a Tĺársasház javfuaaz onkoľmányzatakkor intézkedik, ha ]

,,h) abban az esetben, ha a felújítás kahsége meghaladja a bruttó ].000.000 Ft-ot, a
Társashóz a lakóingatlan kapubejáratóndl, jól látható helyen elhelyez egy támogatósról szóló
információs táblát. A táblán szeľeplő adatokat és a táblą mintáját ą Rendelet 2. melléklete
tartąlmazza. A pályázati támogatásban nem elszámolható kĺ)ltség a támogatásról szóló tábla
egyszeri beszerzési díja, valamint a kihelyezéssel kapcsolatban felmeriilt egyéb kÓkség. A
túbla kihelyezését a tdmogatósi összeg kiutaldslźt ki)vető legaldbb 5 évig a Tóľsashdz köteles
biztosítani.,,

A hatályos ręndelet pźt|yźzaton kí\.íili tĺámogatást szabá|yozó rendelkezései között egy
technikai módosítás foganatosítása szĹikséges' a jelenlegi, nyelvtanilag hirányos rendelkezés
kiiavítása érdekébęn.



A Képviselő-testĹilet döntését követően a rendelet 15. $ (7) bekezdése a következőképp
módosul:

,, (7) A pályázaton kívüli tómogatós megítélése esetében a megáIlapodás aláírósát k1vető 60
napon belül kell a Társashóznak megvalósítania a felújítóst. A tómogatás igénybevételéhez
szüIuéges, a megállapodásbąn rogzített dokumentumokąt a kivitelezési hatdridő letehét
lôvető 30 napon belĺ;l van mód benyújtani. A határidőn beliil fel nem hasznólt tómogatóst a
Társasház elveszíti.,'

il. A beterjesztés indoka

A 2015. májusában elfogadott rendelet a korábbi támogatási ľendszeľt jelentősen módosította.
A rendelet hatá|yba lépése óta eltelt idő alaĺt, a rendelkezések gyakorlati alkalmazása során
igény merült fe| a szabéiyozás kiegészítésére, pontosításźna mind a Társashazak képviseletét
ellátó közös képviselők, mind pedig a rendelet áIta| áLta|a|<Ltott, apźĺIyénatok elbíľálásźúvégző
Munkacsoport tagj ai részérol.

Az előterjesztés Tényállás és döntés tartalmának részletes ismeľtętése részę tarta|mazza a
konkľét módosítási j avaslatokat.

ilI. A diintés célja, pénzůigyi hatása

A döntés cé|ja a tiímogatási ľendszer, a péiyázati feltételek áttekinthetőbbé tétęle, a
szabáLyozźls társashĺĺzak, illetve lakásszövetkezetek igényeihez ígazítása, valamint a
TársashźniPźlyźnatokat Elbíráló Munkacsoport szźmláta a felelős döntéshozatal elősegítése.

A dĺintésnek pénzĹigyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testiilet döntése a Magyarorczág helyi önkoľmanyzatairő| sző|ő 201I.
CLXXXX. tĺiľvény 42. s I. pontjaĺl alapul.

Kérem az e|őterjesztés melléIĺletét képező rendelet elfogadását.

Budapest, 2015. szeptember 7.

Törvényességi ellenőľzés:
Danada.Rĺmán Edina

jegyző
nevében és megbízásábó|
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dr.Mészź.ľ Erika
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Bu dap est Főváro s YIII. keľĺĺlet Jĺizs efváľosi onko rmńny zat
Képviselő-testiiletén ek

...12015. ( . ) iinkormányzatiľendelete

A Társasháza|aakadható önkoľmányzati támogatásokľĺíl sző|ő2312015. (v. 21.)
iinkoľmányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĹilete a lakások és

helyiségek bérletéľe, valamint az elídegenítésiĺkĺe vonatkozó egyes szabályokľő| szőIő |993.
évi L)o(VilI. törvény 62. s (3) bekezdésében kapott felhata\mazźĺs a|apján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatźrozott feladatkörében eljáľva a következőket
rendeli el:

1.$ A Táľsashazaknak adható ĺinkormányzati támogatásokľól sző|ő 23l20I5. (V. 21,)

ĺinkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 6. $ (2) bekezdésének f) pontja helyébe a
ktivetkező ľendelkezés lép:

,,.ĺ) kozgyűlési jegłzőkonyvet és jelenléti ívet, amelynek kÓzglűlési határozatai
tąľtalmazzák: a pályózati résmételi szóndékot, a pólyázattal kapcsolatos ügyintézéssel
megbízott személyt, a kivitelező és ha szülcséges a műszaki ellenőr kiválasztásĺźt vagl annak
módját, kamatmentes ktilcsön igénylése esetén annak visszafizetési módját, jelzálog
bejeglzési feltétel esetén a tulajdonosok hozzójáľulását, a kozjegtlzői okirat vállalása
esetén pedig a közjegyzői okirat létesítésre vonatkozó nyilatkozatot.',

2. $ A rendelet 6. $ (2) bekezdése a k<jvetkező új j) ponttal egészĹilki:

,,j) tartószerkezetet érintőfelújítás esetén statikus szakértői véleményt.,,

3. s A rendelet 6. $-a a kĺivetkező új (4) bekęzdéssel egészül ki:

,,(4) A Társąsház a páIyózat benyújtását kovetően megkezdheti a megjelolt felújítási
munlrnlatok kivitelezését, azonban koteĺes annak kezdő időpontját bejelenteni.',

4. s A ľendelet 9. $ (1) bekezdése helyébe a kĺjvetkęző rendelkezés lép:

,, Kamatmente s kolc s on l e ýlj ebb

a) I.000.000,- Ft tómogatásig ] éves időtartamra,
b) ].000.00],- Ft - ].500.000,- Ft támogatásig 2 éves időtartamra,
c) ].500.00],- Ft _ 3'000.000,- Ft tómogatásig 3 éves időtartamľa,
d) 3'000.00],- Ft - 5.000.000,- Ft támogatásig 4 éves időtartamra,
e) 5.000.001,- Ft feletti támogatás esetén pedig minden további millió forintot meghaladó
Ósszeg esetén további egy éves, de legfeljebb ] 0 éves időtartamra

adható, amelyet a Tórsasház havi egyenlő részletekben koteĺes az onkormányzat részére
visszafizetni. Az előrcrlesztés lehetőségét az onkormányzat biztosítja. Abban az esetben, ha
a torlesztő részletek hátraléka eléri a 6 havi torlesztő részlet összegét, a kamatmentes

kolcson még hátralévő összegét a Ptk.-ban meghatározott kgmataival egyťjtt egy összegben

kateles a Társasház az onkormányzat részére visszaĺizetni.,,



5. $ A rendelet |f . s Q) bekezđésének ha) pontja helyébe a k<ĺvetkező ľendelkezés lép:

,, ] 2. s (2) h) az önkoľmányzati kamatmentes kolcsön esetén

ha) tulaidonhányad nléľtékéig a jelzálogjog bejeg,,eztetéséhez az Ónkoľmányzat javára
tortěnő hozzájárulást vagl a megállapodás megkotését kÓvetően a Támogatott közjegyző
előu tett egloldalú kotelezettségvdllaló nyilatkozatát, abban az esetben, ha a tąrsashaz
vagy lakásszövetkezet I00 %-ban magántulajdonban áll. A jelzáIogjog bejegłeztetés, vagy
a kozjeg1lzői okirat elkészíttetése a társasház, illene ĺakásszovetkezet feĺadata. ''

6. $ A rendelet 13. $ (6) bekezdésének e) pontja hata|yátveszti.

7. $ A rendelęt 13. $ (6) bekezdésének h) pontja helyébe a kĺjvetkező rendelkezés iép:

,,h) abban az esetben, ha a felújítás költsége meghaladja a bruttó ].000.000 Ft-ot, a
Társąsház a lakóingatlan kapubejáratánól, jól lĺźtható helyen elhelyez egł tómogatásróI
szóĺó információs tóblót' A tábĺán szereplő adatokat és a tábla mintáját a Rendelet 2.

melléklete tartalmazza. A pályázati támogatásban nem elszómolható koltség a
támogatásróĺ szóló tóbla eglszeri beszerzési díja, valamint a kihelyezéssel kapcsolatban
felmeľült egyéb kokség. A tóbla kihelyezését a támogatási osszeg kiutalását kovető
legalóbb 5 évig a Társasház koteles biztosítani.,'

8. s A rendelet 15. $ (7) bękezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(7) A pályázaton kívüli támogatás megítélĺźse esetében a megállapodás ąláíľását kovető
60 napon beltłl kell a Társasháznak megvalósítania a felújítást. A támogatás
igénybevételéhez szükséges, a megállapodásban rogzített dokumentumokat a kivitelezési
határidő leteltét kovető j0 napon belül van mód benyújtani. A hatóridőn belal fel nem
használt támogatóst a Társasház elveszíti' ''

9. s A rendelet 3. sztlm'ű melléklettel egészül ki.

10. s E ľendelet 2015. szeptembeľ 28.napjźn|éphatá|yba.

11. $ E rendeletet ahatáIyba lépését követően benffitott pá|yázatoka kell a|ka|mazni' kivéve
a jelen rendelet 4' s-źLt, amelyet a hatáIyba lépését mege|őzoen benyújtott, de még el
nem bíľált páIyázatoka is alkalmazni kell.

12. $ Jelen rendelet ahatá|yba lépést követő napon hatáIyát veszti.

Budapest, 2015. szeptember ....

Danada-fumán Edina
jegyzó

dľ. Kocsis Máté
polgármester



3. melléklet
a 23/2015. (v.2].) onkormányzati rendelethez

I.ApáIyazatrészekéntbenyújtandódokumęntumok:

I Adatlap
. Alupító okirat / alapszabdly másolata

. Kiizgyűílési jeglzőktinyv, ahozzátartoző jelenléti ív, és meghatalmazósok másolata

A közgnĺlé si hatáĺ ozatnak tartalmaznia kell :

- a pályózati résméteĺrőI szőIő döntést,

- a páIy ázattal kapcsolato s ügyint é z é s s e l megbízott személy kij elölését;

. a kív á|asńott kiv i t e l e z ő me gj elö 1é s ét' v agy kiv á|asńágínak mó dj át ;

. akjvá|asztott műszaki ellenőr megjelölését, vagy kiválasztásanak módjéú,ha a
nettó kivitelezési kĺiltség meghaladja az egymi||ió forintot;

. a knmatmentes kölcson formájában kért tómogatás visszafizetésének módját,
forrását;

I}}Yo-ban magántulajdonban á11ó taľsashźn ęsetén a kamatmentes kĺilcsĺin eľejéig:

tul aj dono si ho zzźtj źtru|ást j e l z ĺźl o gj o g b ej e gy zé s éhe z, vaqv

nyi|atkozatot közjegłzői okirat létesítésére, amely tarta|mazza a ttrsasház
egyoldalúkötelezettségvtila|őnyi|atkozatát.

. Minimum két tételes költségvetést tartalmazó kivitelezői drajónlat munkálatonként,
amelyen fel kell ttintetni akivíte|ező adőszámát, cégsegyzékszáĺnát - az árajźn|atokĺa
rá kell íľni, hogy melyik van elfogadva, az elutasítottra rá kell ími az elutasítás
indoklását, az e|fogadott áĺajánlatot akilzgyíIés által megbízottnak kollaudálnia kell

. Tźlrsasház iinľészét bemutató igazolús, amely lehet: eredeti banki igazolás,
lakáselőtaknrékossági igazolás, kazgłűĺési hątáľozat a hítnyző ĺinľész pótlásaľól,
vagy egyébforrás

. Igazolás arról, hogy aTársasháznakaz onkormányzatta| szemben nincs:

. korábbi visszatérítendő tĺímogatás törlesztéséből keletkezett lejáľt ťlzetési
hátaIéka,

. a tulajdonosoknak ľészletre vásaĺolt lakás ęsetén töľlesztő ľészletet érintő ťlzetési
hátraléka

. Időbeli iitemteľv a felújítási munka megvalósítására vonatkozőan

. Taľtószerkezetet érintőfelújítás esetén statikus szakértői véIemény

. Mííszakí ellenőr kötelező a|ka|mazźsa esetén a kiválasztott műszaki ellenőr
ny i|v ántartoft műszaki ellenőrzé s i j o go sultsá gźr ő| szőIő e n g e d é ly m á s o l a t a



III. Lakóéptilet kameľával történő fęlszerelése esetén az I. pontban meghatźrozott
dokumentumok mellett benýjtandő apá|yźnattal kapcsolatos iigyintézéssel felhata|mazott
ĺy ilatko zata arr ő|, ho gy :

a bervházźs megvalósításźůloz szfüséges engedélyeket, dokumentumokat
beszeręńék.

a működtet éshez szfü séges ęlőíľásokat betaľtj fü ,

a beĺuhazás megvalósítását kcjvetően a mfü<jdtetés teljes k<jrűen a tźtrsashźz
feladata.

ilI. Lakóéptilet ziildesítése munkanem esetében az I. pontban meghatźrozott
dokumenfumok mellett benyúj tandó :

színes fotódokumentáció a felúj ítani kívánt terĹiletľől,

tételes költségbecslés a megvalósítani kívant beruhazás elemeiről,

a kijzgy(1|és affa vonatkozó döntése, hogy a megvalósítani kívánt beruhazás
legalább 2 évig fennmaĺad.

Másolt iľatok csatolása esetén a másolatokat hitelesíteni kell, tehź.ĺ aTźlrsasház képviseletére
jogosultnak ľá kell írnia, hogy: ,,Az eredetivel mindenben megegyező.,', aLá kell íľnia, és
dátummal kell ellátnia.



Indokolás a Tarsasházaknak adható önkormányzati tźtmogatásokról szó|ő f3l20l5. (V. 21.)
ĺinkormánvzati rendelet módosításáľól szóló cinkoľmánvzati rendelethez

Altalános ĺndokolás

A Tráľsashĺízaknak adható önkormányzati támogatásokĺól szóló 23/2015. (V. 21.) önkormányzati
rendelęt (a továbbiakban: rendelet) részleteseĺ szabá|yozza az onkormányzat illetékességi tertiletén
lévőTársasházakfe|í|itźlsáhoznýjthatóönkormányzatitámogatásokat.

Az onkormányzat a Trírsashĺázak részére létľehozott pźiyźaati rendszere műk<jdtetéséhez a
Társasházak igényeihez igazodő, pá|yázőbarát' és közéľthető szabályozást kíván kialakítani. Ennek
előmozdítása érdekében a rendelet új melléklettel egészĹil ki, amely segíti a jogszabá|yi rendelkezések
éľtelmezését, a pá|y ázati dokumentáció hirĺnytalan benyújtasát.

A 100 százaIékban magántulajdonban á||ó tźrsasházak, lakásszövetkezetek részére a korábbi
szabźiyozás által opcionálisan előíľt biztosítékok közül a bankgarancia-szerződésre vonatkozó
rendelkezések kikerülnek a rende|etből, tekintette| arra, hory a gyakoľlatban a|ka|mazhatatlannak
bizonyultak.

Részletes indoko|ás

1.$-hoz

A teljes méľtékben magántulajdonban álló társashźnak vagy lakásszövetkezętek á|ta| a kamatmentes
kölcsönösszeg visszaťlzetésének biztosítékául már nem vźiaszthatő a bankgarancia-szerződés
megkotése' ezért mődosítani sztikséges a rendeletnek a pá|yázati arryag részeként csatolandó
dokumentumokról szóló rendelkezését, amelýen a bankgaranciĺáľa vonatkozóan kötelezoen
benyťlj tandó iratok felsorolásának elhagyása szüksé ges.

2. $-hoz

ATársasházi ptiyázatokat Elbíráló Munkacsoport megalapozott döntését segíti e|ó atartőszerkezetęt
érintő felújítasok esetén a statikus szakértői vélemény benyujtását előíľó rendelkezés beillesztése.

3.$-hoz

A rendelet kiegészül aTźtrsasházak közös képviseletét e||átő személyeket terhelő, a kivitelezés kezdő
időpontjára vonatkozó bejelentési kotelezettség e|őírtsźna|, atźtmogatni kívánt felújítás követhetősége
érdekében.

4.$-hoz

A módosítás a kamatmentes kölcsön formájában nyújtott támogatás visszaťlzetéséľe a Társasházak
számára ľendelkezésre álló futamidő meghosszabbitásáttarta|mazza a Társasházakpénzigyi terheinek
könnyítése céljából.

5. $-hoz

A bankgarancia, mint biztosíték szabtúyozásának elhagyásáľa tekintettel a Tĺársasházakka| megkötésre
kerĹilő támogatási szerződés taľtalmi elemeit meghatározó rendelkezésnek a nevezett biaosítékra
irányuló szabá|yainak a rendeletből való kivétele szĺikséges.

6. $-hoz

A bankgarancia jogintézményének a szabá|yozásból való kikeľülése miatt módosítani szükséges a
rendeletnek a támogatás folyósításáľól szóló rendelkezését is, amelyben az elszámolás ľészeként a
bankgaranciával osszefüggésben csatolandó dokumentumok benyrijtására vonatkozó követelmények
e|hagy ás źlr a kerti l sor.

7-8. $-hoz



A koľábbi szabá|yozás hiányosságait pótolja az önkoľmányzati támogatásľól szóló információs tábla
kihelyezésének időtartamára vonatkoző, és a pźiytzaton kí\.ĺili támogatás e|számo|ásźlval kapcsolatos
ľendelkezések technikai jellegű kijavítása.

9. $-hoz

A rendelet új me|léklettel egésztil ki, amely a pá|yázat részeként benýjtandó dokumentumok
meghatározását tartalmazza avonatkozó szabályok egyéľte|művé tétele érdekében.

10.S - 12. $-hoz

Jogtechnikai jellegű ľendelkezések, hatálýa léptetés és hatá|yát vesztő rendelkezések.


