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Tisztelt Képviselő.testület!

L Tényállás és döntés tarta|mának részletes ismeľtetése

A Társasházaknak adható onkormányzati támogatásokĺól szőIó 2312015. (V. 2I.)
<ĺnkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) részletesen szabá|yozza az onkormźnyzat
illetékességi területén lévő Társasházak felújításĺíhoznyujthatő onkormáĺyzatittlmogatásokat.

A rendeletmódosítás elsődleges cé|ja, hogy a rendelet előírásai a Ttltsasházak kcizĺjs
képviselői szárntra egyértelművé váljanak, különösen a pá|yźnat hiánýalan benyújtásanak,
valamint a tźlmogatási összeg kiutalásanak előfeltételét képezo kivitęlezési k<iltségek
megfelelő elszámolásának a megkĺinnyítése érdękében. A jogszabá|y éľtelmezésének
megkĺinnyítése éľdekében javaslom a pá|yźnati dokumentáció részęként benyújtandó
dokumentumokról szóló melléklet beépítését a rendeletbe, mely a rendelet 3. męllékletét
képezí majd.

A Társasházak képviselőinek visszaje|zései alapjan a L}I%o-barl magĺántulajđonban ti|ő házak
szttmára előíľt ktjlcstintámogatáshoz kapcsolódó biztosítékokľa vonatkoző e|ófuások nem
a|ka|mazhatők az aIábbiak miatt. A rendelet jelenleg hatályos szabáIyozása alapján azok a
taľsasházak és lakásszcjvetkezetek, amelyekben az onkoľmĺányzat nem rendelkezik tulajdoni
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester, Dudós Istvónné képviselő, Gondos Judit képviselő

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: f07 5, szeptember 1 7. . sz. napiĺend

Táľgy: Javaslat a Táľsasházaknak adható iinkoľmányzati támogatásokľól szćiő 23l20t5.
(v.21.) önkoľmányzati rendelet módosítására

A napirendet nyílt ülésen ke|l tźłrgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi x

Embeľi Eľőfoľrás Bizottság vé|eményezi tr

Határozati javaslat a bizottság számára: A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a
Képvi se lő-testti letnek az e|łĺteri eszté s me stársy alását'
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hányaddal, kcjtelesek a kamatmentes kcĺlcsön formájában nyújtott tĺĺmogatási összeg
visszaťlzetését je|záIogjog bejegyzéssel' bankgaľancia-szerződés megkötésével, vagy a
Íizetési kötelezettségközjegyzőí o|<ltatba foglalásával biztosítani az onkormźnyzat javára. Az
érintett, |})oÁ-ban magántulajdonban álló tarsasházak kĺizös képviselői több alkalommal
jelezték, hogy a bankok Társashźuak részérę nem nyújtanak bankgaranciát, ezért a
jogintézményre vonatkozó ľenđelkezések szükségtelen szabáIyozást jelentenek a rendeletben.

Erre való ĺ,ekintę|.ĺ.el javaslom a rendelet 6 $ (2) bekezdésének f) pontját és a 12. $ (2)
bekezdésének ha) pontját módosítani és a 13. $ (6) bekezdés e) pondát hatályon kívül
helyezni.

A Képviselő-testület döntését követően a ręndelet 6. $ (2) bekezdés Đ pontja a
következőképpen módosul :

t 6. š Q) A Társasház apá|ytłzatához kciteles csatolni:/

,,fl kazgyiilési jeg,,zőkonyvet és jelenléti ívet, amelynek kazg1łtÍlési határozatai tartalmazzók:
a pályázati részvételi szándékot, a pályázattal kapcsolatos ügyintézéssel megbízott személyt, a
kivitelező és ha szül<séges a műszaki ellenőr kiválasztását vagł annak módját, kamatmentes
kÔlcson igénylése esetén annak visszafizetési módját, jelzálog bejeg1lzési feltétel esetén a
tulajdonosok hozzájóľuĺását,

a kazjegyzői okirąt vállalása esetén pedig a
ko zj e g,, z ő i o kir at ĺ é t e s ít é s ľ e v onat ko z ó ny il at ko z at o t,,,

A Képviselő-testület döntését követően a rendelet |2. $ (2) bekezdés ha) pontja a
következőképpen módosul:

,,h) az Ónkormányzati knmatmentes kolcson esetén

ha) tulajdonhányad mértékéig a jelzálogjog bejegleztetéséhez az önkormányzat javára
torténő hozzájórulást @ vagl a megállapodás megkotését kovetően
a Tómogatott közjegyző előtt tett egloldalú kotelezettségvóllaló nyilatkozatát, abban az
esetben, ha a tórsasház, lakásszovetkezet ]00 %-ban magántulajdonban álló. A jelzálogjog
bejeg1leztetés, W vag)/ o kozjeg,,zői okirat elkészíttetése a társasház,
l akńs s ztv e tke z e t fe l adat a.,,

Az 5 millió forintot meghaladó kamatmentes kcjlcsönként nyújtott támogatás visszafĺzetésére
a jelenlegi szabá|yozás alapjan legfeljebb 5 év ál1 a tćrsasházak ľendelkezéséte. Figyelembe
véve azonban, hogy az igénye|hető tźlmogatás összege nincs felső határhoz kötve, ezá|ta|
pedig a köIcsönösszeg jelentősen megha|adhatja az 5 millió foľintot, indokolt ezt az
összeghatárt át|épő kĺilcscintámogatásokľa irtnyadő futamidőt is sávosan emelkedően
meghatźrozĺll.

A Képviselő-testiilet döntését követően a rendelet 9. $ (1) bekezdése a következőképpen
módosul (a módosítás vastag, dőlt betűtípussalkerült jelölésre):

/9.$ (1) Kamatmentes kölcsön legfeljebb/

,,a) 1.000.000,- Ft tdmogatdsig l éves időtartamra,

b) ] '000'00],- Ft _ ].500.000,- Ft támogatásig 2 éves időtartamra,

c) 1'500'00],- Ft - 3.000.000,. Ft támogatásig 3 éves időtartamra,

d) 3.000'00],- Ft _ 5.000.000,- Ft tómogatásig 4 éves időtartamra,

e) 5.000.001,- Ft feletti tdmogatás esetén pedig minden tovúbbi milliő foľintot meghaladó
összeg esetén tovlÍbbi egy éves, de legfeljebb l0 éves időtartamra,,



[adható, amelyet a Társasház havi egyenlő részletekben kateles aZ onkormányzat rłźszére
visszafizetni. Az előtorlesztés ĺehetőségét az onkormányzat biztosítja. Abban ąz esetben, ha a
tÓľlesztő részletek hótralékn eléri a ő havi törlesztő részlet összegét, a kamatmentes köIcson
még hótralévő összegét a Ptk'-ban meghatórozott kamataival együtt egy osszegben koteles a
T ár s as ház az onkormányz at r é s z,ér e v i s s z afi z e tni. J
A ľendelet előfuja, hogy a Tźrsasház a páIyázat ľészeként köteles a felújítási munka
megvalósítására vonatkozó időbeli ütemtervet csatolni, ennek ellenére a munkálatok
kivitelezése nem követhető, mivel jelenleg a tźltsasházak a pá|yázat beny(Ątását követően
bármikor megkezdhetik a munkálatokat, viszont ez a források hiánya miatt gyakľan a
támogatás megítélésétől fiigg. Tekintettel arÍa, hogy az onkormányzat támogatásokra
fordítható kerete korlátozott, ezért lehetoséget kell teľemteni a pá|yázatok elbírźllźstú végző
Munkacsoport tagjainak, hogy a házak valős állapotának ismeretében hozhassák meg
javaslatukat arról, hogy az egyes táĺsasházak milyen méľtékű támogatásban részesiiljenek. Ezt
szem előtt tartva,javasolom akivite|ezés megkezdésére vonatkozó bejelentési kötelezettség
e|oírásźú. a Társashźyak képvise|ői számára, továbbá a nagyobb volumentĺ, tartőszerkęzetet
érintő felújítások esetén statikus szakértói vélemény kötelező benyújtásának a beemelését a
rendeletbe.

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

I(2) A T ár sasház a páIy ázatához köteles csato lni : ]

,j) tartószerkezetet érintőfelújí,tús esetén statikus szakértői véleményt.,,

A Képviselő-testület döntését követően a ľendelet 6. $-a a kĺjvetkező új (4) bekezdéssel
egészül ki:

,,(4) A Tdrsashúz a pdlydzat benyújtltsát követően megkezdheti a megjeliilt felújítúsi
munkdlatok kivitelezését, azonban kijteles annak kezdő időpontjdt bejelenteni.,'

A rendelet előíľja atársasházakrészéte, hogy amennyiben a felújítás költsége meghaladja a
bruttó 1.000.000 Ft-ot, aTársashźz a lakóingatlan kapubejáratźlná|, jőI|áthatő helyen elhelyez
egy támogatásról szóló információs táblát. A rendelkezés kiegészítése szükséges a tábla
kihelyezésének időbeli kötelezettségéľe vonatkozőan'

A Képviselő-testĹilet döntését követően a ľendelet 13. $ (6) bekezdés h) pontja a
következőkkel egészül ki:

t(6) A tiímogatás folyósításĺíľő| (részszámla benyújtása esetén a támogatás arĺínyos részbeni
fo lyó sítás áró 1) a T ár sashtz j av át a az onkormany zat akkor intézkedi k, ha ]

,,h) abban ąz esetben, ha a felújítás kaltsége meghaladja a bruttó I.000.000 Ft-ot, cł

Táľsashóz a lakóingatĺan knpubejóratóná[ jól látható helyen elhelyez egl támogatásról szóló
információS táblát. A táblán szereplő adatokat és a tábla mintáját a Rendelet 2. melléklete
tartalmazza' A pólyázati támogatósban nem elszámolható kÓltség a támogatásról szóló tábla
eg1lszeri beszerzési díja, valamint a kihelyezéssel kapcsolatban felmerült egyéb köItség. A
túbla kíhelyezését a tdmogatdsi összeg kiutaldsdt követő legalóbb 5 évig a Tdrsasház kiiteles
biztosítani.,,

A hatályos rendelet pźiyázaton kíviili támogatást szabá|yoző rendelkezései között egy
technikai módosítás foganatosítása szükséges' a jelenlegi, nyelvtanilag hianyos rendelkezés
kijavítása érdekében.



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

,, (7) A pályázaton kívüli támogatás megítélése esetében a megállapodás alóíľását követő 60
napon belüI keĺĺ a Társashóznak megvalósítanią a felújíĺást. A támogatós igénybevételéhez
szükséges, a megdĺĺapodásban rogzített dokumentumokąt a kiviteĺezési határidő ĺeteltét
kovető 30 napon belĺ;l van mód benyújtaní. A határidőn belül fel nem használt támogatást a
Túr s ushúz eĺv e s zí ti.',

il. A beteľjesztés indoka

A2015. májusában elfogadott rendelet a koľábbi támogatási rendszert jelentősen módosította.
A ľendelet hatá|yba lépése óta eltelt idő alatt, a ľendelkezések gyakorlati alkalmazása során
igény merÍilt fe| a szabá|yozás kiegészítésére, pontositástra mind a Társasházak képviseletét
eI|źÍő kĺjzös képviselők, mind pedig a rendelet áIta| źĺta|akitott, a pźůyźzatok elbiráIásćú. végző
Munkacsoport tagj ai részérő|.

Az előterjesztés Tényállás és döntés Árta|mának ľészletes ismertetése része tartalmazza a
konkľét módosítási j avaslatokat.

ilI. A dtintés célja, pénzĺigyi hatása

A dcjntés céIja a támogatási ľendszer, a pá|yázati feltételek áttekinthetőbbé tétele, a
szabá|yozźls táľsasházak, illetve lakásszövetkezetek igényeihez igazítása, valamint a
Tĺíľsasházi Pá|yázatokatB|bírá|ő Munkacsoport számára a felelős döntéshozatal elősegítése.

A döntésnek pénzügyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi ktirnyezet

A Képviselő-testület döntése a Magyatország helyi önkormányzatairőI sző|ő 20II.
CLXXxx. torvény 42. s I. pontján alapul.

polgármester

Törvényességi ellenőľzés :
Danada-Rimán Edina

jegyző

2ü15 SI:Pľ 1 lr'

képviselő

nevében és megbízálsából rll l.ĺ \

,/? uVfuĺ.LĘ
"dr.Mészár Erika /a|jegyző )



Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefu árosi Onk ormányzat
Képviselő.testületének

.../2015. ( ) iinkoľmányzatirendelete

A Társasháza|<nak adható önkoľmányzatitźlmogatásokľól sző|ő23/2015. (v.21.)
tinkormányzati ľendelet módosÍtásáról

Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefuárosi onkormtnyzat Képviselő-testülete a lakások és
helyiségek béľletére, valamint az e|idegenítésiikĺe vonatkozó egyes szabályokľőI sző|ő 1993'
évi LXXVIII. ttirvény 62. $ (3) bekezdésében kapott fe|hata\mazás alapján, az A|aptörvény
32. ciI<k (1) bekezdés a) pontjában meghatttrozotĹ feladatkörében eljárva a kĺjvetkezőket
rendeli el:

1.$ A Társasházaknak adható ĺinkormányzati támogatásokĺól sző|ő 23l20I5. (V. 2I.)
önkormányzati reĺđęIet (a továbbiakban: rendelet) 6. $ (2) bekezdésének f) pontja helyébe a
következő ľendelkezés lép:

,,.ĺ) kazgy{Ílési jeg1lzőkönyvet és jelenléti ívet, amelynek kazgyiÍlési határozatai
tartąlmazzák.. a pólyózati részvételi szándékot, a pályázattal kapcsolatos ügyintézéssel
megbízott szeméIyt, a kivitelező és ha szülrséges a mĺĺszaki ellenőr kiválasztásót vagy annak
módját, kamatmentes kolcson igénylése esetén annak visszafizetési módját, jelzáĺog
bejegyzłźsi feltétel esetén a tulajdonosok hozzájórulását, a közjegyzői okirat vállaĺása
esetén pedig a közjeg1,lzői okirąt létesítésre vonatkozó nyilatkozatot.,,

2. s A rendelet 6. $ (2) bekezdése a következő új j) ponttal egészül ki:

,,j) tartószerkezetet érintő felújítás esetén statikus szakértői véleményt.,,

3. $ A rendelet 6. $-a a következó iú (4) bekezdéssel egészül ki:

,, (4) A Tórsasház a pályózat benyújtását követően megkezdheti a megjelah felújítósi
munkalatok kivitelezését, azonban koteles annak kezdő időponĺját bejelenteni.,,

4. $ A ľendelet 9. $ (1) bekezdése helyébe a következő rendęlkezés lép:

,, Kamatmente s köI cs ö n ĺe gfelj ebb

a) I.000'000,- Ft támogatásig ] éves időtartąmra,
b) ].000.00],- Ft - 1.500.000,- Ft tómogatásig 2 éves időtartamra,
c) I.500.00],- Ft _ 3.000'000,- Ft támogatasig 3 éves időtąrtąmra,
d) 3.000.00],- Fĺ - 5'000'000,- Ft támogatásig 4 éves időtartamra,
e) 5.000.00I,- Ft feletti támogatás esetén pedig minden tovóbbi millió foľtntot meghaladó
osszeg esetén további egy éves, de leýljebb ]0 éves időtartamro

adható, amelyet a Társasház havi egyenlő részletekben ktjteles az onkormányzat részére
visszafizetni. Az előrcrlesztés lehetőségét ąz onkormónyzat biztosítja. Abban az esetben, ha
a torlesztő részletek hatľaléka eléri a 6 havi torlesztő részlet összegét, a kamatmentes
kblcson még hátralévő összegét a Ptk.-ban meghatározott kamataival együtt egy t)sszegben
köteles a Társasház az onkormánvząt részére visszaĺizetni' ''



5. s A rendelet 12. $ (2) bekezdésének ha) pontja helyébe a következő ľendelkezés

,, I2. s Q) h) az onkormányzati kamatmentes kolcson esetén

hcł) tulajdĺlnhányad méľtékéig a jelzólogjog bejegleztetéséhez az önkoľmányzat javára
torténő hozzájárulást vagy a megállapodás megkotését kovetően a Támogatott kozjegyző
előtt tett egyoldalú kotelezettségváĺĺaló nyilatkozatát, abban az esetben, ha a társasház
vag,, lakásszovetkezet 100 %-bąn magántulajdonbąn áll, A jelzálogjog bejeg1łeztetés, vagy
a kozjegyzői okiľat elkészíttetése a tóľsasház, illene lakósszÓvetkezet feladata.,'

6. S A rendelet

7. s A ľendelet

13.

13.

$ (6) bekezdésének e) pontja hatźiyát veszti'

$ (6) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,h) abban az esetben, ha a felújítás kal*ége meghaĺadja a bruttó ].000.000 Ft-ot, a
Táľsashóz a ĺakóingatlan knpubejáratónál, jól ldtható helyen elhelyez egy támogatásróĺ
szóló információs táblót. A táblán szereplő adatokat és a tábla mintáját a Rendelet 2,

melléklete tartalmazzą. A páIyózati támogatásban nem eĺszómolható koltség a
támogatásról szóló tábla egyszeri beszerzési díja, valamint a kihelyezéssel kapcsolatban
felmerült egyéb kokség' A tábĺa kihelyezését a támogatási osszeg kiutalását követő
legalább 5 évig a Társasház koteles biztosítani,,'

8. $ A rendelet 15. $ (7) bekezdése helyébe a k<jvetkező rendelkezés lép:

,, (7) A pályázaton kívüli támogatás megítélése esetében a megállapodós aláírásű kaveő
60 napon belül kell a Társasháznak megvalósítania a felújítást. A támogatás
igénybevételéhez szül<séges, a megállapodásban rogzített dokumentumokat a kivitelezési
hatáľidő leteltét követő 30 napon beltil van mód benyújtani. A hatóridőn beĺal fel nem
használt támogatást a Társasház elveszíti.',

9. s A rendelet 3. számumelléklettel egészül ki.

10. s E rendelet 2015. szeptember 28. napjźn|éphatá|yba.

11. s E rendeletet ahatáIyba lépését követően benyújtott páIyázatoka kell a|ka|mazní, kivéve
a jelen rendelet 4. s-át, amelyet a hatźtlyba lépését mege|őzően benyújtott, de még el
nem bírált pá|yázatoka is alkalmaznike|l.

12. $ Jelen ľendelet ahatźiyba lépést követő napon hatá|yát veszti.

Budapest, 20|5. szeptembeľ ....

Danada- Rimán Edina
jegyzł5

dr' Kocsis Máté
polgármesteľ



3. melĺéklet
a 2 3 /2 0 ] 5. (ĺ/' 2 I') onkormónyzati rendelethez

I. A p á|y ázat r é szeként b enyúj tandó dokumentumo k :

. Adatlap

. Alapító okírat / alapszabdly másolata

. KijzgyííIési jegyzőkönyv, ahozztltartoző jelenléti ív, és meghatalmazdsok másolata

A ko zgyu|ési hattr o zatnak tartalmazni a kel l :

. a pályázati részvételről sző|ő dcjntést,

a p źiy źlzattal kapc so l at o s ü gy i n t é z é s s e l me gbízott személy kij elö l é s ét ;

a kiv á|asztott kiv i t e l e ző me gj e 1ö 1é s ét, va gy kivál as ztás anak mő dj at;'

a kíváIasztotl míjszaki ellenőr megjelölését, vagy kiválasztásának módját, ha a
nettó kivitelezési költség meghaladja az egymilIió foľintot;

a kamatmentes kölcsön formájában kért támogatás visszafizetésének módjót,
forľását;

I}}Yo-banmagántulajdonban álló tĺíľsasház esetén a kamatmentes kölcsön erejéig:

tul aj dono s i ho zzáj fuulást j e ĺ z ál o gj o g b ej e gy zés éhez, v agy

nyl|atkozatot kazjegyzői okirat létesítésére, amely tartalmazza a társasház
egyoldalúkötelezettségvá|Ia|őnyi|atkozatát.

. Minimum két tételes ki)ltségvetést tartalmazó kivitelezői drajúnlal munkálatonként,
amelyen fel kell tüntetni akivitelező adőszźlmźń, cégegyzékszámát - az árajénlatokĺa
rá kell írni, hogy melyik van elfogadva, az e|utasítottľa ľá kell íľiri az elutasítás
indoklását, az elfogađott arajáĺúatot akozgý|és által megbízottnak kollaudálnia kell

. Társashźz ijnrészét bemutatli igazollźs, amely lehet: eredeti banki igazolás,
Iakáselőtąkarĺźkossági igazolás, kôzgiilési határozat a hiźnyző önrész pótlásaról,
vagy egléb foľrós

. I g azo lás arról, hogy a T trsasháznak az onkoľmány zatĘa| szemben nincs :

. korábbi visszatéľítendő támogatás törlesztéséből keletkezett lejart Íizetési
hźna|éka,

. a tulajdonosoknak részletre vásarolt lakás esetén tĺjľlesztő részletet éľintő Íizetési
hátra|éka

. Időbeli iitemterv a felújítási munka megvalósításáravonatkozőan

. Tartószerkezetet érintőfelújí,tds esetén statikus szakértői vélemény

. Mííszaki ellenőr kcitelęző a|ka|mazása esetén a kiválasztott műszaki ellenőľ
nyi|váĺtartott mriszaki ellenőrzési jogosultságárő| sző|ő engedély másolata

lrt!i.rr!ir.:,!.1!i.:L.Jril rl



il. Lakóéptilet kamerával történő felszerelése esetén az I. pontban meghatározott
dokumentumok mellett benýjtandő apáIyázattal kapcsolatos ügyintézéssel ťe|hata|mazott
ĺy ilatko zata aru ől, ho gy :

a beĺlházás megvalósításához szükséges engedélyeket, dokumentumokat
beszeręzték"

a mfü ĺj dtet éshez szük s é ge s el ő írás okat b etartj ák,

a benlházás megvalósítását követően a mfüĺjdtetés teljes körűen a társasház
feladata.

il. Lakóépület zö|desítése munkanem esetében aZ I. pontban meghatározott
dokumentumok mellett benffi tandó :

színes fotódokumentáció a felújítani kívant teľületről,

tételes kciltségb ecslés a megvaló sítani kívánt beruhtzás elemeirő l,

a közgyőIés aITa vonatkozó dĺintése, hogy a megvalósítani kívánt beruhźnás
legalább 2 évig fennmarad.

Másolt iľatok csatolása esetén a másolatokat hitelesíteni kell' tehát aTársasház képviseletére
jogosultnak ľá kell írnia, hogy: ,,Az eredetivel mindenben megegyező','' a|á kell írnia, és
dátummal kell ellátnia.



Indokolás a Társasházaknak adható onkormányzatitámogatásokľól sző|ő 23120|5. (V. 2l.)
ĺjnkormányzati rendelet módosításáról szóló cjnkormánvzati rendelethez

Általános indokolás

A Társasházaknak adhatő önkormányzati tźtmogatásokról sző|ő f3lf015. (V. 21.) önkormányzati
ľendelet (a továbbiakban: rendelet) ľészletesen szabáńyozza az onkormányzat illetékességi tertiletén
lévő Tĺírsash őza|< fe|iĄítŕtsóhoz nyújtható önlĺormónyzati támogatásokat.

Az Önkormányzat a Táľsasházak részére létrehozott pá|yázati rendszere mrĺkĺjdtetéséhez a
Társasházak igényelhez igazodő, pá|yázőbarźtt' és közérthető szabá|yozást kívźn kialakítani. Ennek
előmozdítása éľdekében a rendelet új melléklettel egészül ki' amely segíti a jogszabá|yi rendelkezések
éľtelmezését , a pá|yázati dokumentáció hiánýalan benýjtását.

A 100 száza|ékban magántulajdonban tilrő társasházak, lakásszövetkezetek részére a korábbi
szabá|yozás által opcionálisan e|őírt binosítékok közĺil a bankgarancia-szerződésľe vonatkozó
rendelkezések kikerülnek a rendeletből' tekintettel arľa, hogy a gyakoľlatban a|ka|mazhatatlannak
bizonyultak.

Részletes indokolás

1.$-hoz

A teljes mértékben magántulajdonban álló társasházak vagy lakássztjvetkezetek tital a kamatmentes
kölcsönosszeg visszafizetésének biztosítékáu| már nem választhatő a bankgarancia-szerződés
megkötése, ezért mődosítani szükséges a rendeletnek a pá|yázati anyag részeként csatolandó
dokumentumokľól szóló rendelkezését, amelyben a bankgaranciźra vonatkozóan kötelezően
benýjtandó iratok felsoľolásának elhagyása szükséges.

2. $-hoz

ATársasházi pá|yázatokat Elbíráló Munkacsoport megalapozott döntését segíti e|ó atartószerkezetet
érintő felújítrások esetén a statikus szakértói vélemény benyťljtását előíró rendelkezés beillesztése.

3.$-hoz

A rendelet kiegészül aTársasházak kĺizös képviseletét ellátó személyeket terhelő, akivite|ezés kezdo
időpontjára vonatkozó beje|entési kötelezettsé g e|őirásźxa|, a támogatni kívánt felújítás kĺivethetősége
érdekében.

4.$-hoz

A módosítás a kamatmentes kölcsön forměýában nýjtott támogatás visszaťlzetésére a Társasházak
szźtmára rendelkezésre álló futamidő meghosszabbítźLsźLttarta|mazza aTársasházak pénzĺigyi terheinek
könnyítése céljából.

5. $-hoz

A bankgaľancia, mint biaosíték szabźiyozásának elhagyásáľa tekintettel a Társasházakka| megkötésre
kertilő támogatási szerződés tarta|mi elemeit meghatározó rendelkezésnek a nevezętt biztosítékra
irányuló szabályainak a rendeletból való kivétele szükséges.

6. $-hoz

A bankgarancia jogintézményének a szabáiyozásból való kikerülése miatt módosítani szükséges a
rendeletnek a támogatás folyósításáról szóló rendelkezését is, amelyben az elszámolás részeként a
bankgaranciával összefüggésben csatolandó dokumentumok benyújtására vonatkozó kĺjvete|mények
elharyására kerül sor.

7-8. $-hoz



A koľábbi szabá|yozás hiányosságait pótolja az onkormányzati támogatásról szóló információs tábla
kihelyezésének időtartamára vonatkoző, és a pá|yánaton kívüli támogatás elszámolásával kapcsolatos
ľendelkezések technikai jellegű kijavítása.

9. $-hoz

A rendelet új melléklettel egészĺ'il ki, amely a pá|yázat részeként benyú.itandó dokumentumok
meghatározźsźttarta|mazzaavonatkoző szabtiyok egyértelmíivé tétele érdekében'

10.S - 12. $-hoz

Jogtechnikaijellegű rendelkezések, hatályba léptetés éshatá|yźtveszto rendelkezések.


