
Budapes t J őzsefv áľosi onko rmányzat
Képviselő.testiilete számára

TÍsztelt Képviselő-testĺilet!

L Tényállás és diintés tarta|mának ľészletes ismertetése

A)
A Józsefuárosi onkormányzattu|ajdonában lévő kclzteľületek haszná|atárő!és használatának rendjéről
szó|ő |8/f0I3. (Iv '24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) részletesen szabá|yozza az
onkormányzattu|ajdonábaná||őközterületekhasznźiatánakszabá,|yait.

ĺ Rendelet 23. $-a értelmében a Rendelet 2. melléklete szeľinti közterület-haszná|ati dijakat az
onkormány zat minden év áprili s l 5 . napj áig felülvizs gálj a.
A Rendelet 2. mellékletében szeľeplő köaerület-használati díjak felülvizsgá|ata érdekében a Hivatal
megvizsgálta a szomszédos kerületek által a|ka|mazott köaerület-haszná|ati díjszabásokat, amely
a|apján megállapíthatő,hogy Józsefváros ter[iletén a|ka|mazottdíjtételek emelése nôm indokolt'

A Rendelet 2. melléklet 2. b. pontja értelmében építési konténer esetében a kozterület-haszná|at díja
3300,- Ft/db/nap + AFA, amely összeg a Palotanegyed tekintetében nem fedi le a parkolási đíj
összegét, amely bruttó 5280,- Ft/nap. Javasolt a díjtáb|ázat ezen pontjának módosításaűgy, hogy á
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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 20|7. március 09' . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat társasbázi pályázatokkal és ktizteľii|etekkel kapcsolatos diintések
meghozataláľa

A napirendet nyílt tilésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egvszeríi. a rendeletek
e lfo gadásáh o z m inő s ített szav azattöbbsé g s züks é ges.
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Yárosgazdál|kodási és PénzÍigyi Bizottság véIeményezi x
Embeľi Eľőforľás Bizottság véleményezi tr

Hatźtr ozati j av as|at a bizoÍÍság számźr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az el(5terjesztés
meg!árgya|ását.



|alotanegyedben elhelyezett építési konténer esetében a közteľület-haszná|at dija 4757,- Ft/nap/db +
AFA összegben keľülj ön meghatározäsra.

A fentieken tű| az a|źtbbi módosítások bevezetése szĺikséges'

A Rendelet 8. $ 16. pontja értelmében nem adhatĺi köZteľĺilet-használati hozzájźrtl|ás történelmi
emlékhelyen elhelyezett emléktábla közvetlen közelében, az em|éktábla síkjától szźtmitott 3 méteren
belĺ.il és a Corvin kł5z egész területén' Ezen ľendelkezés pontosítása szĺ'iks éges az a|ábbiakkal:

8/A. s A 8. s 1 6, pontjóban foglalt tilalom nem vonatkozik az onkormónyzati és állami rendezvényekkel
kapc s o I ato s ktjzt eriil et has ználatra'

A Rendelet 9. $-a értelmében a közteľület-haszná|ati hozzájźrúźts csak ideiglenes jelleggel adható
meg, amely a je|en szabáůyozásban legfeljebb 3 év. Javasolt a közteľĺilet-haszná|at időtartamát
legfeljebb 1 évre korlátozni.

A Rendelet 13. $ (2b) bekezdése értelmében a közterület filmforgatási célú haszná|atźnak feltétele'
hogy a kérelmező hatósági szerződésben vállalja a Rendeletben meghatározott feltételeket. Tekintettel
arľa, hogy a kerüIetben zajló eset|eges filmforgatások következtében forgalomtechnikai változások
szükségesek, indokolt a lakosság, valamint avá,||a|kozások tájékoztattsa a filmforgatással kapcsolatos
információkról. A Rendelet éľtelmében jelenleg a filmfoľgatás megkezdése előtt legkésőbb 48 őrát
megelőzően kell a kérelmezőnek a lakosságot és a vźů|a|kozátsokat tájékoztatnia, azoĺban indokolt
ezen határidó 2 hétre töľténő módosítása, tekintettel arra, hogy a lakosságnak és a vállalkozásoknak
elegendő ideje legyen felkészülnie az esetleges forgalmi ręnd vá|tozásokra. Eľre tekintettel javasolt a
13. $ (2b) bekezdése d) pontjának módosítása az a|ábbiak szerint.

(2b) A közterület filmfoľgatási célú hasznźiatźnak feltétele, hogy a kéľelmező hatósági szerződésben
vállalja

d) a filmforgatással érintett lakosság és válla|kozások tájékoztatźséú a filmforgatással kapcsolatos
lényeges információkľól a filmforgatás megkezdése elótt legkésőbb 2 héttel,

B)

A Társasházaknak adható onkoľmányzati támogatásokĺól sző|ő 23lf015. (V. 21.) önkormźnyzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) részletesen szabá|yozza az onkormányzat illetékességi terĺiletén
lévő táľsash ázak fe|t$ításához nýjtható önkormány zati támogatásokat'

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testtilet a 2f2/2016. (K.10.) számű határozatáva| |étrehozta a
Társasházi Pá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottságot, amelynek működését saját ügyľendje
határozza meg, így javasolt a mĺĺködéshez kapcsolódó szabályok módosítása.

A ľendeletmódosítás további cé|ja, hogy a pźilyázati dokumentációk benyújtásával kapcsolatban a
gyakorlatban a társasházak igényei a|apjźtn felmerült szabźiyozźsi hiányosságok pótlásra kertiljenek.
Igy a pá|yázatok benyújtásához kapcsolódó hiánypótlási határidó, és az elhúzódó kivitelezések
befejezési határidejének, valamint az elszámolási hatráridők meghosszabbitásáú. lehetővé tevő
rendelkezések keri'ilnek a Rendeletben rtigzítésre.

Fentiek a|apján a leíľtak által érintett, alábbi szakaszok módosítása javasolt.

A Rendelet 11.$ (1) bekezdése helyébe aza|ábbiľendelkezés lép:

(I) A beérkezett pályazatok meýlelőségét a Polgármesteri Hivatal illetékes szeryezeti eglsége
ellełlőrzi, és terjeszli elćj uz lĺIeiglenes Bizottság soron kovetkező üIéséľe.

A Rendelet 1 l.s (2) bekezdésę helyébe az a|źlbbi ľendelkezés lép:
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(2) A Polgórmesteri Hivatal illetékes szervezeti egłsége a beérkezett póĺyazatok meýlelőségének
vizsgóIata során hiónypótlásra híýa fel azt a pályázót, aki a 6.s O bekezdésében előírt
dokumentumok bórmelyikének benyújtdsát elmulasztotta, vag/ a benyújtott dokumentumok baľmelyike
nem meýIelő. Amennyiben a pályózat annak érdemi megítéIését, elbíráIasót akadályozó lényeges
hiónyosságban, hibában szenved, a Polgármesteri Hivatal illetékes szemezeti eg1lsége mindaddig nem
terjeszti eIő a pályázatot az ldeiglenes Bizottság soron következő ijlésére, amíg a pĺźIyózó a
hiónypótlósi felhívósb an foglaltalĺnak eleget nem tett'

A Rendelet l1.$ (4) bekezdése helyébe aza|ábbi rendelkezés lép:

(4) Az ldeiglenes Bizottság az előterjesztett pályázatok támogatasa tárgłában osszegszerű javaslatot
tesz a polgórme sternek.

A Rendelet 1 1.$ (9) bekezdése he|yébe az a|źtbbi rendelkezés lép:

(9) A polgármesteri dt)ntést követő 15 munkanapon beli;l az onkormányzat írósban értesíti a
társashdzat a képviselője útján a megítéIt tómogatós összegéről és a támogatott munkanemelĺről.

A Rendelet l3.$ (1) bekezdése helyébe aza|ábbi rendelkezés lép:

(l) Á kivitelezést a gázvezeték felújítására kapott tdmogatás esetén a megállapodós aláírósát követő
I80 napon beltłI, eg,,éb felújítasi munkdlatolĺra és a zöIdesítés munkanemre kapott támogatás esetén ą
megáĺlapodas alóírósót kovető ] éven belül kell megvalósítani. A kivitelezési hatóridő indokolt
esetben, egy alkalommal, leýljebb 6 hónappal meghosszabbítható a tórsashdz erre irányuló kérelme
alapján, amelyet a szerződésben meghatározott kivitelezési hatóridő letekét megelőzően köteles
benyújtani. A hatóridő meghosszabbításóról, és annak tartamóľóI a polgármester dont. Az e
bekezdésbenfoglalt hatáľidőn belulfel nem hasznólt támogatdst ą Társashóz elveszíti.

A Rendelet 13.$ (2) bekezdése helyébe az a|źtbbi ľendelkezés lép:

(2) A támogatas igénybev,źteléhez szülrséges, a mególlapodásban rögzített dokumentumokat az (l)
bekezdésben foglalt kivitelezési hatdridő leteltét követő 180 napon beIüI van mód benyújtani a
Poĺgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egłségéhez' Áz elszámolas benyújtasóra nyitva áIló hatĺźridő
indokolt esetben, eg1ł alkalommal, legfeljebb 90 nappal meghosszabbítható a társashaz erre irányuló
k,érelme alapjón, amelyet a szerződésben meghatórozott elszámolósi határidő leteltét megelőzően
koteles benylijtani. A hatóridő meghosszabbításóról, és annak tartamóróI a polgármester dont. Az e

bekezdésbenfoglalt hatóľidőn belulfel nem használt támogatdst a Tarsashóz elveszíti.

A rendelet 13.s (3) bekezdése aza|ábbiak szeľint módosul:

(3) A felújítasi munkók befejezését, és a végelszámolas benyújtósót megelőzően a Társashaz
képviselőjének eglszeri alkalommal lehetősége yan aľ.ra, hogy ha a tdmogatott felújítĺźs
megvalósításdnak tényleges költsége csökkent, akkor pótlólagos munlmlatok elvégzésére igényt
nyújtson be a támogatási szerződésben meghatározott elismert kivitelezési összeg eľejéig' A beéľkezett
igényelcről az ldeiglenes Bizottság javaslata alapján apolgármesteľ jogosult dt)nteni.

A rendelet 15.$ (5) bekezdés a) pontja az a|źtbbiak szerint módosul:

(5) A pályĺźzaton kívül adható önkormányzati tómogatóshoz a Társąshóznak be kell nyújtania:

a) a Társasház kozgyíĺIésen szüIetett dantését a munka elvégzésérőI és az önkormónyzati
tdmogatasi igényről, megjelolve az igényelt támogatós fajtájáĄ valamint a kivóIasztott
kiviteIezőt.

A rende|et l5.$ (7) bekezdése helyébe aza|ábbi rendelkezés lép:
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(7) A pĺźĺyĺźzaton kívüIi tómogatós megítélése esetében a mególlapodás aldírását követő 60 napon
belül kell a Társashaznak megvalósítania a felújítĺźst, A támogatas igénybevételéhez szülrséges, a
megdllapodásban rögzített dokumentumokat a kivitelezési határidő leteltét kovető 30 napon belül van
mód benyújtani. A kivitelezési és az elszómolósi hatĺźridő is egł allralommal, legfeljebb 60 nappal
hosszabbítható meg a társashdz eľre irónyuló kérelme alapján, amelyet a szeľződésben meghatározott
kivitelezési, illetve elszámolási határidő leteltét megelőzően köteles benyújtani. A hątóridő
meghosszabbítasóróI, és annak tartamóról a polgármester dt)nt. Áz e bekezdésben foglalt határidőn
beliilfel nem használt támogatást a Tórsashóz elveszíti.

c)
A Képviselő-testület a 239/20|6. (KI.01.) számű hatźrozatźtval elfogadta a ,,Világos kapualjak''
programot és a programhoz kapcsolődő pźiyázati felhívást.

A pá|yźnat a|apján a keľületi társashźnak lehetőséget kapnak, hogy legfeljebb 50.000,- Ft vissza nem
térítendő támogatást igényeljenek a ház kapubejáľata ťolött elhelyezendő mozgásérzéke|ó
világítótest(ek) beszerzési és beszerelési költségeinek finanszírozásźľa.

Tekintettel ana, hogy a mozgźsérzéke|o világítótestek nem biĺosítanak folyamatos vi|ágitást, igy
kĺizbiztonsági intézkedésként javaso|t a pá|yázati felhívásban a mozgásérzéke|ő világítótest
meghatározást alkonykapcsoló világítótestre módosítani.

A pá'|yázat felhívás meghirdetése őta mozgásérzékelő világítótestek telepítésére érkezett pá|yázatokat
az Ideiglenes Bizottság az eredeti felhívás szeľint elbíľálja. A pá|yázati felhívás megjelenteté se őta ez
idáig összesen 11 ilyen jellegű pá|yázatérkezett.

il. A beteľjesztés indoka

A rendeletek módosításról a Magyarország helyi önkoľmányzatairól sző|ő f0I1. évi CLxXXx.
töľvény (Mt'tv.) 4f. s l. pontja a|ap1án a Képviselő-testiilet döntése szükséges. A hatźrozat
elfogadásáról a Képviselő-testtilet azl|liĺötv.41' s (3) bekezdése a|apjánhozzameg,

IfI. A diintés célja, pénziigyi hatása

A döntés célja, hogy a közterület.használati díjak felülvizsgáůata határidőben megtörténjen, valamint a
filmforgatásokkal kapcsolatos információkľól megfelelő időben kapjon ttĄékoztatást a lakosság és a
vállalkozások.

A döntés cé|ja va|amint, hogy a társasházi pályánatokkal kapcsolatos eljáľásrend gyakorlatban
felmeľült szabá|yozási hirányosságai pótlásľa kerüljenek, különösen az egyes határidők pontosítása,
valamint a közgyu|és kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos döntéshozatali jogának gyakorlását
elősegítő előírások rógzítése révén.

A döntésnek pénzugyihatása nincs.

Iv. Jogszabályiköľnyezetismeľtetése

A Képviselő-testiilet döntése a Maryarország helyi önkormányzataftő| sző|ő 2011. évi CLXXXIX.
törvény 42. s |. pontján ésa4I. $ (3) bekezdésén alapul.

Fentiek a|apján kérem az előterjesztés mellék|etét képező önkormányzati rendeletek, valamint a
hatźr ozati j ava s lat el fo gad ását.

IIłľÁnozaTI JAvASLAT

A Képvise|ő-testület úgy diint, hogy

1. a ,,Világos kapualjak'' program keľetében meghirdetett pá|yázati felhívásban szereplő
mozgásérzékelő világítótest meghatározást alkonykapcsoló világítótestre módosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 09. 
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ahattrozat 1. pontja alapjrĺn felkéri a polgármestert a módositottpźiyźnati felhívás Józsefuiáľos
c. ingyenes önkoľmányzati lapban és a wwwjozsefuaros.hu honlapon töľténő közzététe|ére'

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017 . március 14.

ahattrozat 1. pontjában foglalt felhívásnak megfelelően, eredményesen lefolytatott páiyázati
eljárást követően felkéri a polgármesteľt, hogy az érvényes pá|yázatot benyujtó társasházakkal
kösse meg a támogatási szerződéseket.

Felelős: polgármester
Határidő: pźiytnati eljárás lefolytatását követően

A diintés végrehajtásátvégző szeľvezeti egység: Gazdá|kodási Ügyosĺály,PénzugyiÚgyosztá|y

Budapest, 2017 , február 22,

a
J.

Á

Töľvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából
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/t,{. ,ľL,l,-tz. 

dr. Mészáľ Erika
a|jegyzó
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B udapest Főváľos VIII. keľü|et Józsefvá rosi Önkoľmá ny zat
Képviselő-testületének

...12017. (uI. ... ) önkoľmányzati ľendelete

a JónseÍvárosi onkoľm ányzat tulajdonában lévő kłizteľü|etek haszná|atáról és használatának
ľendj éľől sző|ő 1812013. w .2 4.) tinkoľmányzati ľendelet mód osításáľól

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi Önkoľmányzat Képviselő-testülete az A|aptorvény 3f.
cikk (2) bekezdésében kapott eľedeti jogalkotói haLáskörében, a mozgőképről szőIő f0O4. évi II.
törvény 37. $ (4) bekezdésében kapott fe|hata|mazás alapján, a Magyarország helyi ĺinkormányzatairő|
sző|ő f0|1. évi CLXXXIX. törvény 23. $ (5) bekezdés f. pontjźhan meghatározott feladatkörében
e|járva a kovetkezőket rendeli el:

1. s A Józsefuáľosi onkormányzat tu|ajdonában lévő közteľületek haszná'|atáről és haszná|atának
rendjéľől szőIő |8/f0l3. (IV. 24.) önkormźnyzati rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) a következő
8/A. $-al egészül ki:

,,8/A.$ A 8. $ 16. pontjában foglalt tilalom nem vonatkozik az cinkormányzati és á||ami
ľendezvényekkel kapcsolatos közterü|et hasznźiatra.,,

2. s A Rendelet 9. $ (l) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Közeľület-használati hozzájźtrulás csak ideiglenes jelleggel _ meghatározott iđőtartamra
vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig - adható, legfeljebb 1 évre; a településképi bejelentési
eljárás során hozott döntésben engedélyezett reklámberendezés elhelyezése esetén legfeljebb 10
évre.''

3. s A Rendelet 13. $ (2b) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

K2b) A közterület filmfoľgatósi célú használatának feltétele, hogy a kéľelmező hatósági
szerződésb en vóllalj a: J

,,d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozások tźýékonatását a filmforgatással
kapcsolatos lényeges infoľmációkĺól a filmfoľgatás megkezdése előtt legkésőbb 2 héttel,,,

4. s A Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő köztertiletek használ|atáről és haszná|atának
rendjéről sző|ő |812013. (rV. 24') önkormźnyzati rendelet 2. melléklete helyébe ezen Rendelet
melléklete lép.

5. s E ľendelet f0I7. március 13. napján lép hatályba és az azt követó napon hatá|yátveszti.

Budapest, 2017. máľcius

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester



I. melléklet a ..../20]7. QII . ) önkormdnyzatirendelethez

oÍĺľÁľr.Áz,ł.ľ

Közteľület-haszná|ati dijak táb|ázata (Az alábbi díjak nettó összegek, a díjak a mindenkor
hatályos Áfa nélktil értendők)

sorszam közterti let-h asznźiat cé|j a díjak

1 . kereskedelmi és szo|gźůtatő tevékenységek :

I.a. pavilon (Ft/m2/hő) 4540,-

1.b.

1.c. áľusító automata (Ft/db./hó) 3790,-

1.d. fenyőfa árusítás (F Í/ m2 / nap) 760

1.e. idény jellegu aszta|i árusítás

maximum 20 nap (Ftlmflnap)
760

1.f. mozgő árus 1 m2-rel (Ft/hó) 63 10

1.g. sportpályánál magárusítás( Fťm2lhó) 3440

1.h.
vendéglátó terasz (Ft/mZlhő\

szezonban*
2080

vendéglátó terasz (Ftl mf lhő) szezonon
kívül**

fr0

I.i' a 2004. évi II. törvény hatźńya alá nem tartoző
alkotások forgatások esetén

1f00

1j. reklám célú rendezv ény (F tl m2 / nap) 1270

l.k. Mobil árusító autő (Ft/m2/hó) 4540

1.1 fagy|a|t, jégkrém árusítás, vattacukor
árusítás, pattogatott és fott kukorica

f020

7,y'
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árusítás (Ft/m'/hó)

l.m.
szórólap osztás, emberi reklámhordozó
(Fťnap/fő)

310

l.n.

Gyulai Pál utcában a Rákóczi út és a
Stáhly utca közötti szakaszon, az

onkormányzat ä|ta| üzemeltetett

teľmelői jellegű piac (Fím2lnap)

600

2. építési, szerelési munkák aberuházás első l2 hónapjáig

f.a. ép íté si munkatertile t, á||v ány ozás

építőanyag és tormelék tárolás, daľuzás,

betonpumpa (F tl mz I nap)

4f0

2.b.

építési konténer (Ft/db/nap) 3300

Palotanegyed területén

építési konténer (Ft/db/nap)
4157

f .c. ép ítési reklámháló (Ft/ m" lhó) 830

3. építési, szeľe|ési munkák a beruházás megkezdését kĺjvető If hőnap uttn, az élet- és

balesetveszély elhárítása a statikus á|ta|igazo|t szükséges időtatam után

3.a. építési munkatertilet, źi|v źnyozás

építőanyag és törmelék tárolás, daruzás,
betonpumpa (Ftim2lnap)

6f0

3.b. építési konténer (Fťdb./nap) 5000

3.c. építési reklámháló (Ft/m2ihó) 1f50

4. ľeklámhordozók

4.a. óriásp lakátok (Ft/db/hó) 2s200

4.b. hiľdetótáb la, céglábla, reklámtábla,

me gál l ítótáb |a, tr anszp ar ens, zászl ő
3150

it
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guruló kirakat, TV, projektor (Ft/m"lhó)

4.c

egyéb térbútorként kezelhető
reklámbeľen dezés, amely a közteľületen
źi|va a ténész|etet jelentős mértékben
befolyásolj ák (F t/ rlŕ ĺ nap)

320

4.d. hirdetőoszlop (Ft/db./hó)

2m2 alatt 63 10

2 m2 ftlĺitt 11 350

világító 12 600

4.e. árubemutató (FtJ m2 lhő) 3790

4.f. napeľnyő, védőtetó, előtető (Ftlm' /hő) 820

4.9. koztéri óra reklámmal 3790

4.h. zász|ő (Ít/db/hó)

A/2 ivméret a|att ó3 10

N2 ivméretfe|ett 11 350

5. kultuľális rendezvénvek

5.a. Ideiglenes színpad, egyéb reĺdenény,
egyéb ideiglenesen elhelyezett

építmény, berendezés, egyéb elkeľített

teľiilet (Ft/mflnap)

320

5.b.
karitatív ľendezvénv. közérdekĺĺ
d íj mentes szo| gá|tatás

0

5.c. mutatványos (Fťmzinap) 500

5.d.
ttĘékoztatő aszta|, installáció
(Ft/m2lnap)

f020

5.e. utcazenélés (F tl mf ĺ nap) 0

9 ł1/

*..,. ;',,,,łł'l''



6. Ideiglenes építmények elhelyezése, egyszeri

megváltási díj

6. a.
előlépcsők, rámpák 10 évre

(Ft/m2l10év)
189 010

6.b. egyéb épület szerkezetek egyedi elbírálás a|apjźtn

7. üzemképtelen jármrívek tárolása legfeljebb 60

napig (Fťdb)
30 240

8. Közterület komplex üzemeltetése, hasznosítása
(Ftlmf /év)

egyedi elbírálás alapján

9. egyéb egyedi elbírálás a|apjźn

l0. ételosztás, civil és egyéb szervezetek

érdekében v égzeti adománygyĺĺjtés
0

xA szezon május l-től október 3I-igtart.

**A szezonon kívĹili időszak november l-től április 30-ig taľt.

l0 ĺ,'
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A Jó z s efv ár o s i onkormány z at tul aj don ób an l év ő
közterületek haszndlatáról é s hasznáIatának

rendj érőĺ szóló I 8/2 0 l 3. (ĺ/. 2 4.) önkormányzati
rendelet

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros
onkormányzat Képvis eĺő-testüIetének .../2 0 1 7.

(ilI. ....) önkormányzati rendelete a Józsefvárosi
onkoľmónyzat tulaj donában lévő kozterületek

has zndlatáróI és hasznólatának rendj ér ől s zól ó

szóló l 8/2 0 l 3. (Iĺ/' 2 4.) onkormányzati rendelet
módosítósaľóI

l.s A Józsefuárosi onkormányzat fiilajdonában
lévő közterületek haszná|atźtrő| és használatának

rendjéľől sző|ó l8lf0|3. (IV. 24.) önkormźnyzati
rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) a

kö'vetkező 8/A. $-al egészül ki:

8/A.s A 8' s 16' pontjóban foglalt tilalom nem

vonatkozik az onkormányzati és áIlami

rendezvényekkel kapcsolatos kozterület
hasznáIatra.

9. s (1) Közteľület-haszná|ati hozzájáru|źts csak
ideiglenes j elleggel _ meghatráľ ozott idótartamra
vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéie _
adható, legfeljebb 3 évre; a teleptilésképi
bejelentési eljárás során hozott döntésben
engedélyezett reklámbeľendezés elhelyezése
esetén legfeljebb 10 évľe.

2. $ A Rendelet 9. $ (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(I) Közter'ület-használati hozzójárulás csak
ideiglenes j elleggel - me ghatórozott időtartąmra
vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig -
adható, Iegfeljebb 1 évre; a telepüIésképi

bejelentési eljórós során hozott dontésben

engedélyezett reklómberendezés elhelyezése

esetĺin legfeljebb I0 évre.,,

l3. $ (2b) A közterület filmforgatási célú
használatának feltétele, hogy a kérelmező
hatósági szerződésben vállalj a:

d) a filmforgatással érintett lakosság és

vállalkozások tájékoztattsát a filmforgatással
kapcsolatos lényeges információkľól a

filmforgatás megkezdése előtt legkésőbb 48

őráva|.

3. $ A Rendelet 13. $ (2b) bekezdés d) pontja

helyébe a kovetkező rendelkezés lép:

t(2b) A kĺjzterti|et filmforgatási célú

hasznźiatának feltétele' hogy a kére|mezo
hatósági szerződésben vállalj a: ]

,,d) a fiĺmforgatással érintett lakosság és

vállalkozások tájékoztatasát a filmforgatással
kapcsolatos lényeges információlĺról a

filmforgatas megkezdése előtt legkésőbb 2
héxel,,,

..í.
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Altalános indokolás

A döntés célja, hory a Rendelet módosításával a rendelet szöveges tartalma értelmezhetőbb legyen _
figyelembe véve az Önkormányzat intézményrendszerében bekövetkezettvá|tozásokat.

Részletes indokolás

l. $-hoz

A Rendelet azon rendelkezéseit egésziti ki és pontosítja, amikor a közterület-hasznźĺIati hozzźĘźtru|ás
megadására nem keriilhet sor.

2. $ -hoz

A közterület-hasznźůat ideislenes idotartamára vonatkozó rendelkezésekettartaImazza.

3.$ -hoz

A közterület filmfoľgatási célú haszná|atának feltételeire vonatkozó rendelkezések közül a lakosság
valamint a vá'l|a|kozások - a kérelmező á'lta|i - filmforgatással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség
hatĺáľidej éľől rendelkezik.

4.$-hoz

A Józsefuárosi onkormányzattulajdonában lévő köaeľületek haszná|atárő| és használatának rendjéről
sző|ő 18/2013. (IV. 24.) önkoľmányzati ľendelet 2. mellékletének módosításáról rendelkezik.

5. $-hoz

Hatályba léptető és hatályát vesztő rendelkezést tarÍa|maz.



Iratásvizsgálat

A rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásróI szóló 2010. évi CXxx.
törvény 17. $ (1) bekezdése e|óirja az e|őzetes hatásvizsgálatot ,,A jogszabá|y előkészítője - a
jogszabźůy fęltételezett hatásaihozigazodő részletességű _ előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri
a szabá|yozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgźtlat eredményérő| a Kormány által
előteľjesĺendő törvényjavaslat, illetve kormányľendelet esetén a Kormáný, önkormányzati rendelet
esetén a helyi önkoľmányzat képviselő-testtiletét tźjékoztatni kell. Miniszeri rendelet rendelkezhet
úgy, hogy az źůta|a meghatározoff esetben a közjogi szervezetszabźiyoző eszkoz elkészítője előzetes
hatásv izs gálatot v é gez.,,

A hatásvizsgálat soľán a (2)bekezdésben meghatározottakat kell különösen vizsgálni.

1. Tiársadalmi, gazdasági, kĺiltségvetési hatása: A rendelet módosításának alapvető célja, hogy a
köĺerület-hasznźiati díjak felülvizsgálata határidőben megtörténjen, valamint a filmforgatásokkal
kapcsolatos infoľmációkľól megfelelő időben kapjon tź|ékortatást a lakosság és a vállalkozások.

2. Környezeti és egészségi következményei:Nem releváns

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatĺĺsa: Nem ľeleváns.

4. A jogszabźůy megalkotásának szükségessége, a jogalkotás e|maradásĺának várható
következményei: a módosítás elmaradásának jogszabályi következménye nincs'

5. A jogszabtt|y a|ka|mazásźthoz szükséges személyi, szervezeti, taľgyi és pénztigyi feltételek:
onkoľmányzati szakértó és a felađat e||ätáshoz szükséges tárgyife|tételek biztosítása.

13
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Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi onkorm ány zat
Képviselő-testĺiletének

...12017. (m . ) önkoľmányzati ľendelete

a táľsasházaknak adható tinkormányzatitámogatásokľól szőiő2312015. (v.21.) tinkoľmányzati
ľendelet módosításáľól

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete a lakások és
helyiségek bérletéľe, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993' évi
LXXVIII. töľvény 62. $ (3) bekezdésében kapott fe|hata|mazźls alapján, az A|aptorvény 32. cikt (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáľva a következőket rendeli el:

l.s (1) A társasházaknak adható önkormányzatitámogatásokról sző|ő23/2015. (V.21') önkormányzati
rendelet (atovábbiakban: aRendelet) 11.$ (1)-(2) bekezdése helyébe akövetkező rendelkezés lép:

,,(1) A beérkezett pźůyázatok megfelelőségét a Polgáľmesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége
ellenőrzi' és teľjeszti e|ő az Ideiglenes Bizottság soľon következő üléséľe.

(2) A Polgáľmesteri Hivatal illetékes szer,łezeti egysége a beérkezett pźiyźnatok megfelelőségének
vizsgźůata soľán hiánypótlásra hívja fel azt a pá|yźĘőt, aki a 6.$ (2) bekezdésében előíľt
dokumentumok báľmelyikének benyújtását elmulasztotta, vagy a benyújtott dokumentumok
bármelyike nem megfelelő. Amennyiben a pályázat annak érdemi megítélését, e|birźůźsź'/-akađá|yoző
lényeges hiányosságban, hibában szenved, a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége
mindaddig nem terjeszti elő a ptiyázatot az Ideiglenes Bizottság soron következő üléséľe, amig a
pályźnő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget nem tett.''

(2) A Rendelet 1 1'$ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) Azldeiglenes Bizottság aze|oterjesztettpá|yźnatok támogatásatźtrgyźtban összegszerű javaslatot
tesz a polgármesternek.''

(3) A Rendelet 11.$ (9) bekezdése helyébe akövetkező rendelkezés lép:

,,(9) A polgármesteri döntést követő 15 munkanapon beltil az onkormźnyzat írásban értesíti a
tátrsasbázat a képviselőj e tÍján a megíté|t támogatás összegéről és a támogatott munkanemekről.''

2.$ A Rendelet 13.$ (1>(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A kivitelezést a gázvezeték felrijítására kapott támogatás esetén a megállapodás a|áirását kovető
180 napon belül, egyéb felújítási munkálatokľa és a z<ildesítés munkanemľe kapott támogatás esetén
a megállapodźs a|áírásźlt követő l éven belül kell megvalósítani. A kivite|ezési hatátidő indokolt
esetben, egy alkalommal, legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható atársasház erľe iľányuló kérelme
a|apján, amelyet a szerződésben meghatźtrozott kivitelezési határidő leteltét megelőzően köteles
benýjtani. A hatĺáridő meghosszabbitásźlrő|, és annak tartamźrő| a polgármesteľ dönt. Az e

bekezdésben foglalt határidőn belĺil fel nem használt támogatást a Társasház e|vesziti.

(f) A tźmogatás igénybevételéhez szükséges' a megállapodásban rögzített dokumentumokat az (I)
bekezdésben foglalt kivitelezési határidó leteltét követő l80 napon belül van mód benyújtani a
Polgármesteľi Hivatal illetékes szęrvezeti egységéhez. Az e|számolás benyújtására nyitva á||ő

hatźridő indokolt esetben, egy alkalommal, legfeljebb 90 nappal meghosszabbítható atársasház erľe
iľányuló kérelme a|apján, amelyet a szerződésben meghatározott elszámolási határidő leteltét
mege|őzően köteles benýjtani. Ahatáridő meghosszabbitásźlrő|, és annak tartamáró| a polgármester
dönt. Az e bekezdésben foglalt határidőn belül fel nem használt támogatást a Társasház e|veszíti.

{;",..'jĺ,,,.
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(3) A felújítási munkák befejezését, és a végelszźtmo|ás benyújtását megelőzően a Tźrsashźz
képviselójének egyszeri alkalommal lehetősége van arra, hogy ha a tiámogatott felujítás
megvalósításának tényleges költsége csökkent, akkor pótlólagos munkálatok elvégzésére igéný
nyújtson be, a támogatási szerződésben meghatźlrozott elismert kivitelezési összeg eĘéig. A
beéľkezett igényekről az Ideiglenes Bizottság javaslata a|apján a polgáľmester jogosult dönteni.''

3.s (l) A Rendelet l 5.$ (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A pólyózaton kíviil adható Ónkormónyzati tómogatáshoz a Tórsashaznak be kell nyújtania:J

,,d) a Társashźn közgyÍĺlésen született döntését a munka e|végzéséro| és az önkormányzati
támogatási igényről, megjelölve az igénye|t tźtmogatás fajtáját, valamint a kiválasztott
kivitelezőt.''

(2) A Rendelet 15.$ (7)bekezdése helyébe a következő rende|kezés lép:

,,(7) A pźiyázaton kívüli támogatás megítélése esetében a megállapodás a|áírástt követő 60 napon
beliil kell a Társasháznak megvalósítania a felújítást' A támogatás igénybevéte|éhez szükséges, a
megállapodásban rogzített dokumentumokat a kivitelezési hatĺáridő leteltét kovető 30 napon belĺil van
mód benyujtani. A kivitelezési és az e|számolási határidő is egy alkalommal, legfeljebb 60 nappal
hosszabbítható meg atźrsasház erre irányuló kérelme a|apján, amelyet a szerződésben meghatározott
kivitelezési, illetve elszámolási határidő leteltét megelőzően köteles benýjtani. A hatráridő

meghosszabbításaľól, és annak tartamźtró| a polgáľmester dönt. Az e bekezdésben foglalt hatĺáridőn
belül fel nem használt támogatást a Társasház e|vesziti.,'

4.$ Ez arendelet 20|7.mfucius 13. napján |éphatźńybaésazaztkövető naponhatá'|yźúveszti.

Budapest, 2017. március

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgáľmester

i
#.ií,,o

v

l5



Budapest Fővóros VIII' kerüIet Józsefváros
onkormónyz at Képv is e I ő - t e s tül e tének 2 3 / 2 0 1 5.

(T.21,) önkormónyzati rendelete a
tórsasházaknak adható önkormányzati

tómogatósolcról

Budapest Főváros VIII' keľület Józsefváros
onkormányzat Képv iselő-testüIetének .../2 0 1 7.

QII. .,. ) önkormaryłzati ľendelete a
társashózalĺľlak adható onkormányzati
tómogatósolĺróI szóIó 2 3/2 0 I 5. (v. 2 1.)

onkormánvz ati r endel et módo s ítós ár ó l

11.$ (1) A beérkezett pźiyźnatokat a
Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti
egysége értékeli és e|őkészíti aZ Ideiglenes
Bizottság soron következő ülésére' Az Ideiglenes
Bizottság ülésére az illetékes szervezeti egység

,,Birźiati előlap'' elnevezésiĺ összesítőt állít ossze.

1 1.$ (2) A Bíľálati előlapnak tartalmaznia kell:
a) aTársasházcimét,
b) atervezett felújítási munka rcjvid

megnevezését,

ą a tervezettkivitelezési költséget,
d) a felújítási munka megvalósítasának

időbeli titemtervét,
e) a Társashtn pénzijgyi fedezetének

bemutatását'

fl az adhatő önkormányzati támogatás
összegét,

a pá|y ázat éľvényességi feltételeinek bemutatását.

11.$ (4) Az Ideiglenes Bizottság tevékenysége
folyamatos - minden hónap első hétfőjén 11

őrátől-,abeérkezettpá|yázatokkalösszhangban.

l1.$ (9) A polgármesteri döntést kovető 15

munkanapon belül a Társasház pźiyázatáva|
kapcsolatosan megbízott személý az
onkoľmányzat írásban éľtesíti a megítélt
támogatźs összegéľől és a munkanemekről.

l.s (1) A térsashźnaknak adható onkormányzati
támogatásokľól szóló 23/2015. (V.2l.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a
Renđelet) l 1.$ (1)-(2) bekezdése helyébe a
kö'vetkező rendelkezés lép:

,,(I) A beérkezett pályazatok meg1felelőségét a
Polgórmesteri Hivatal illetékes szervezeti
egłsége ellenőľzi és terjeszti eIő az Ideiglenes
B iz otts óg s or on kov etkező ĺiI é s ér e.

(2) A Polgórmesteri Hivatal illetékes szervezeti
eglsége ű beérkezett plźIyózatok
megfelelőségének viagdlata sorún
hidnypótldsra híujafel azt a pdlyózót' aki ü 6.s
(2) bekezdésében előírt dokumentumok
b drmelyikéne k b e ny újtds dt elmulasztotta, v agl a
benyújtott dokumentumok bdrmelyike nem
megfelelő. Amennyiben a pólydzat annak
érdemi megítélését, elbírdlóslźt akaddlyozó
Iényeges hiónyossdgban, hibdban szenved, a
Polgdrmesteri Hivatal illetékes szervezeti
egysége míndaddig nem teľjeszti eIő a páIyózatot
az ldeiglenes Bizottsóg soľon kiivetkező iilésére,
amíg a pálydzó a hiónypótldsi felhívdsban
foglaltaknak eleget nem tett. "

(f) A Rendelet l1.$ (4) bekezdése helyébe a
kovetkező ľendelkezés |ép:

"(4) 
Az Ideiglenes Bizottsóg az előterjesztett

pólydzatok tdmogatdsa tdľgyóban iisszegszeľíĺ
javaslatot tesz a polgdľmesternek.''

(3) A Renđelet 11.$ (9) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép

,, (9) A polgarmesteri dontést követő ] 5
munkanapon belül az onkormányzat írásban
értesíti a tórsashdzat a képviselője útjdn a
megítélt tómogatós összegéről és a tdmogatott
munkanemelłőI.,,

13.ô (1) A kivitelezést a sźLzvezeték felúiítására

2.s A Rendelet l3.$ (1)-(3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(I) A kivitelezést a gámezeték felúiítására I

í|
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kapott támogatás esetén a megállapodás a|áírtsźt
követő 180 napon belĺil, egyéb felújítási
munkálatokľa és a zöldesítés elnevezésű
munkanemre kapoff támogatás esetén a
megállapodźs a|áirásźt k<jvető 1 éven belül kell
megvalósítani. E bekezdésben foglalt határidőn
belül fel nęm használt trámosatást a Társasház
elveszíti.

13.s Q) A támogatás igénybevételéhez
szükséges, a megállapodásban rogzitett
dokumentumokat az (l) bekezdésben foglalt és
kivitelezési határidő leteltét követő 180 napon
belül van mód benýjtani a Polgármesteri Hivatal
illetékes szerv ezeti egy ségéhez.

13.$ (3) A felújítási munkák befejezését, és az
elszámolási csomag benyújtĺását mege|ózően a
Társasház képviselőjének egyszeri alkalommal
lehetősége van arÍa, hogy ha a felújítás
megvalósításának elismert kĺiltsége csĺikkent,
akkor pótlólagos munk źiatok elvégzésére igéný
nyújtson be, a támogatási szerződésben
meghatározott támogatási összeg eľejéig. A
beérkezett igényekről az Ideiglenes Bizottság
javaslata a|apján a polgáľmester jogosult dönteni.

kapott támogatás esetén a megóIlapodás
alóírósót követő 180 napon belul, eg1lébfelújítósi
munkáIatolĺra és a zoldesítés munkanemre kapott
támogatós esetén a mególlapodas aláírásót
követő 1 éven beltl kell megvalósítani. A
kivitelezési hatóridő indokolt esetben, egl
alkalommal, Iegfeljebb 6 hónappal
meghosszabbítható a tdrsashóz erre irdnyuló
kérelme alapjdn, amelyet a szerződésben
meghatdrozott kivitelezési hatdľidő leteltét
megelőzően köteles benyújtani. A hatóridő
meghosszabbí.tdsdróI, és annak furtamdról a
polgdrmester dönt. Az e bekezdésben foglalt
határidőn belul fel nem használt támogatóst a
Taľsasház elveszíti.

(2) A támogatás igénybevételéhez szülrséges, a
megóIlapodásban rogzített dokumentumoknt az
(1) bekezdésben foglalt kivitelezési haĺaridő
leteltét kovető ]80 napon belijl van mód
benyújtani a Polgórmesteri Hivatal illetékes
szervezeti eglségéhez. Az elszómolds
benyíljtdsdľa nyina ólló hatóridő indokolt
esetben, egy alkalommal, legfeljebb 90 nappal
meghosszabbí,tható a tdrsashdz erre irónyuló
kérelme alapjdn, amelyet ü szeľződésben
meghatórozott elszdmoldsi hatdridő leteltét
megelőzően ki)teles benyújtanL A határidő
meghosszabbí.ttźsdróI, és annak tartamáľól a
polgóľmester dönt. Az e bekezdésben foglalt
hatóridőn belül fel nem hasznóIt tómogatdst a
Tdrsashóz elveszí'tL

(3) A felfiítási munkák befejezését, és a
végelszdmolds benyújtását megelőzően a
Társashóz képviselőjének egłszeri alkalommal
ĺehetősége van ąrra' hogł ha a űźmogatott

felujítás megvalósításának ténykges költsége
csökkent, akkor pótlólagos munkólatok
elvégzésére igényt nyújtson be, a támogatósi
szerződésben meghatórozott elismert kivitelezési
összeg erejéig. A beérkezett igényelĺľőI ctz
Ideiglenes Bizottsóg javaslata alapján a
polgármester jogosult donteni. ''

15.s (5) A pá|yázaton kívül adható
önkormányzati tttmogatáshoz a Társasháznak be
kell nyrijtania:

a) a Társasház közgyűlésen született
döntését a munka e|végzéséről és az
ĺinkormányzati támosatás kéľéséľől' mesielölve

3.s (1) A Rendelet 15.$ (5) bekezdés a) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

[A pźůyázaton kívül adható önkormányzati
támo gatásho z a T ár sasháznak b e kel l nyuj tan ia : ]

,,a) a Társasház közgúlésen született
döntését a munka elvégzésérőI és az
önkormányzati tdmogatási igényről, megj elolve
az isénvelt támosatós faitáióĺ valamint a I
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az igény e|t támo gatás fajtáj źú.

15.$ (7) A pźiyázaton kívtili támogatás
megítélése esetében a megállapodás a|äiräsát
követő 60 napon belül kell a Társasháznak
megvalósítaniaafelújítást.Atámogatás
igénytevételéhez szükséges, a megállapodásban
rogzíteÍt dokumentumokat a kivitelezési határidő
leteltét követő 30 napon belül van mód
benyrijtani. A határidőn belül fel nem használt
támo gatást a T ár sasház elveszíti.

k iv dI as ztott kiv ite Ie ző.

(2) 
^ 

Rendelet 15.$ (7) bekezdése helyébe a
következő ľendelkezés lép:

,,(7) A pályózaton kívüli tómogatás megítélése
esetében a megcillapodós alciírását kovető 60
napon belüI kell a Tórsashóznak megvalósítania
a felújítóst. A tómogatós igénybevételéhez
szülĺséges, a megállapodásban ľogzített
dokumentumokat a kivitelezési hątóridő leteltét
ktjvető 30 napon beliil van mód benyújtani. A
kivitelezési és az elszómoldsi hatóridő is egł
alkalommal, legfeljebb 60 nappal
hosszabbítható meg a tdrsasház erre irónyuló
kérelme alapjón, amelyet a szerződésben
meghatórozott kivitelezési, illetve elsaźmolósi
hatóridő leteltét megelőzően kiiteles benyújtanL
A hatúridő meghosszabbítósdról' és annak
tartamóról a polgdrmester dönt. Az e

bekezdésben foglalt hatóridőn beltłl fel nem
haszndlt tómogatást a Tórsasház elveszíti',,

łĺ
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Általáoos indokolás

A döntés célja, hogy a rendelet módosításáva| a szabźůyozás kcivesse a gyakorlatban bekövętkezett
változásokat, így a Tźrsasházi Pá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság működésének szabźiyait a
bizottsági műkĺjdéssel összefüggésben átvezesse, pontosítsa, valamint olyan határidőket, és gaľanciális
előírásokat ľögzítsen, amelyek a|ka|mazása sztikséges a pźńyázatok hatékony, dinamikus kezelése
során.

Részletes ĺndokolás

1.$-hoz

A bizottsági alapvető feladatait, valamint a műk<jdéshez kapcsolódőan rögziti, hogy a pá|yźaatok
tźrgyábaĺ a javaslatok a korábban alkalmazott bírźiati elő|ap elnevezésű összesítőt felváltó
előteľjesztés a|apján születnek' Továbbá a benýjtott pályázatok dĺjntéshozatalra való előkészítésével
kapcsolatban a szabźůyozásból korábban kimaradt hiánypótlás intézményét épiti be a rendeletbe,
kimondva, hogy a jelentós hiányossággal rendelkezó pá|yázattárgyában érdemijavaslat, döntés nem
hozható.
A tźrsasházak lakóközösségének, valamint szükség esetén az ingatlanjára a fe|űjítás megvalósítása
érdekében je|zźÄogsogbejegyzését vállaló tulajdonosnak biztosít garaĺciátt a ľendelkezés azza|,hogy
e|óftja a magasabb összegű kölcsöntámogatás megítélése esetéľe hozzźýźtru|źsuk beszerzését.

2.$-hoz

A kivitelezési határidő meghosszabbÍtasát lehetővé tevő rendelkezéseket építi be a rendeletbe,

valamint az e|szźmo|ás benyújtás ára nyiwa á||ő határidll meghosszabbittLsát lehetővé tevő ľendelkezés
rögzítése. A tényleges kivitelezési költség csökkenése esetére a pótlólagos munkálatokra vonatkozó
szabá|yozźst is pontosítja a módosítás'

3.$-hoz

A kivitelező-váltás közgyúlés általi megerősítésének gaľanciális szabá|yźről rendelkezik.

4.$-hoz

A hatályos ľendelet szabźůyoztsi hiányosságát pótolja a ľendelkezés, rogzíNe a pá|yźnaton kívüli
tźtmogatás esetén is a kĺizgyiĺlésnek a kivitelező kivälasztására vonatkozó jogát, valamint a pá|yázaton

kívüli támogatással érintett felújításhoz kapcsolódó kivitelezési és elszámolási határidők
meghosszabbítását lehetővé tev ő szabźiyokat rögzít.

5.$-hoz

Hatźiybaléptetőéshatźůyátvesztőrende|kezésttarta|maz.



Hatásvizsgálat

A rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
tĺirvény 17. $ (1) bekezdése előírja az e|ózetes hatásvizsgźtlatot: ,, A jogszabály előkészítője _ a
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó ľészletességű _ előzetes hatĺásvizsgá|at e|végzésével felméri
a szabźńyozás várható következméĺyeit. Az előzetes hatásvizsgźtlat eredményéľől a Koľmány által
előterjesztendő tĺĺrvényjavaslat, illetve kormányrendelęt esetén a Koľmáný, önkoľmányzati rendelet
esetén a helyi önkoľmányzat képviselő-testtiletét tźĄékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet
úgy, hogy az á|ta|a meghatározott esetben a ktizjogi szervezetszabá|yoző eszkoz elkészffie előzetes
hatásv i zs gá|atot v é gez.,,

A hatásvizsgálat során a(2)bekezdésben meghatározottakat kell külonosen vizsgálni.

1. Társadalmi, gazdasági' költségvetési hatása: a rendelet módosításának pénzügyi hatása nincs, az
nem változtat a támogatások megosztásának a hatályos rendęlęt szerinti rendjén, ugyanakkoľ
társadalmĹgazdasägi hatásźú tekintve a pźiyázó társashazak részére további kedvező módosítást
jelent atámogatás |ehívásához kötődő hatráridők meghosszabbításának lehetősége.

2. Környezeti és egészségi következményei: a módosítás a kerületi társasházak felújítását, így a kerĺilet
megújulását segíti e|ő.

3. Ađminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs jelentős hatása, a páLyázatok d<jntésre történő
előkészítésével kapcsolatos koľábbi adminisztrációt a bizottsági működéssel összefüggő
adminisztratív teendők váltják fel.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várhatő következményei:
a módosítás szükséges a szabźiyozás és a bizottsági miĺködés összľrangjának megteremtése
érdekében, a szabá|y ozás elmaradásának jogszabályi következménye nincs.

5. A jogszabály alkalmaztsához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a
hatályos rendelet a|apján is szükséges előkészítést végző szervezeti egységek továbbra is képesek
ellátni a pźůyźlz:ati rendszer módosított működésével kapcsolatos teendőket, a szemé|yi és tárgyi
feltételek rendelkezésľe állnak, többlet pénzllgyi fedezetet peđig nem igényel a módosítás.
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