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Tĺsztelt Képvĺs elő.testĺilet!

I. Tényállás és dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Tĺĺrsashĺĺzaknak adható önkoľmanyzati tamogatĺísokról sző|ő 23120|5. (V. 2|.)
önkormányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) ľészletesen szabályo7.za az onkormanyzat
kozigazgatćsi területén lévő tĺársashazak fellt$itasźůtoz nyujtható önkoľmányzati
tĺĺmogatásokat.

A rendeletmódosítás cé|ja, hogy a közcisségi együttélés alapvető szabélyairől és ezek
ęlmulasztĺísrínak jogkövetkezményeiro| sző|ő |812016. (VL02.) önkoľményzati ľendeletben
foglalt, egyes a tétrsasházakat érintő kötelezettségek betaľtása a társasházak szőmőlra
támogatĺás igénylésének feltételét képezze' elősegítve a rendelet á|ta| e|őírt közösségi
kötelezettségek teljesítését. Ugyanakkor a lakossági igényeknek megfelelően a páIyźzatoĺ
kí\rÍili Łĺmogatĺás keľetében a lomtalanítassal jaľó költségek pá|yázhatőságanak lehetővé tétele
ľévén a közösségi egyĹittélés nyugalmát szolgáló szabályok teljesítését elő is segíti a ľendelet.
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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgĺíľmester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:20|7.június 08. . sz. napirend

Tárry: Javaslat a társashízaknak adható iinkormányzatĺ támogatásokľól szóló
23 12015. rv.21.) rendelet módosításáľa

A napirendet nyílt ülésen kell targyďni, a rendelet elfogadáséůlozminősített szavaz-attobbség
szĹikséges.
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A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő.testiiletnek az
előteľj esztés megtaľgyalását.
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A ľendeletmódosítas emellett a tarsashazak páIyźzatl rendszerben való ľészvételének
megk<lnnyítését szolgálj a.

Fentiek alapjan a leírtak által érintett, a|źbbi szakaszok bekezdéseinek módosítasa javasolt.

A Rendelet 6.$ (2) bekezdés a) pontja helyébe az a|ábbi ľendelkezés lép:

[A Taľs asház a pźty źzatához köteles csatolni : ]

a) az igazolást, hogł a Társashóznak nincs a koróbbi visszatérítendő támogatás tôrlesztéséből
lreletlrezett lej árt fi zeté s i hótralélu.

A Rendelet 5. $-a azalźlbbiQ)bekezdéssel egésziil ki:

(2) Az a tórsasház nem pólyózhat, amellyel szemben a lrözÖsségi egłtittélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásónak joglövetkezményeiről szóIó I8/20I6 (VI.02)

önlrormónyzati rendelet 11.$ a) pontban foglalt szabályok megsértése miatt a jeglző jogerős
marasztaló hatórozatot hozott, a határozat jogerőre emelkedésétől számított egł évig.

A Rendelet 15.$ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) Az önlrormányzat lrł;ltségvetésének elfogaůźsát kóvetően, pályázaton kívtil, a Tórsasházak
életében felmertilő alacsony lökségvetésű felújításolta - melyek a lalalúzösség egészét

érintik _ és az osztatlan lajzös tulajdonban lévő épületrészek lomtalanítósra tinlroľmányzati
támogatós adható, ha ennek pénziigłi fedezete 4 3. $ (2) belrczdés b) pontja alapján
biztosított.

il. A beteľjesztés ĺndoka

A rendeletmódosítashozaMagyarcrszźlghelyi önkoĺ:nźnyzataiľól szóló 20t|. évi CL)ooilX.
ttirvény 42. $ 1. pontja alapjźna Képviselő-testiilet döntése szĹikséges.

ilI. A döntés célja' pénziiryi hatása

A dtintés célja, hogy a rendelet a kcizösségi egyiittélés alapvető sz.abaľyalrôl szóló rendeletben
a tarsashazak szźlmátta előírt kötelezettségek betarhásanak kikényszerítését segítse, és a
lakosság igényeinek megfelelő pěůyźľati rendszer működését biztosítsa.

A döntésnek pénzügyi hatĺása nincs.

Iv. Jogszabályĺkömyezetismeľtetése

A Képviselő.testiilet döntése a Magyarorság helyi tinkormányzatairól szőIő 2011. évi
Cl)ooilx. töľvény 42. s |. pontjĺĺn alapul.

Fentiek a|apjźnkéręm az előteľjesztés mellékletétképező önkoľmaĺryzati rendelet elfogadasát.

Töľvényességi ellenőľzés :
Danada.Rimán Edĺna

jegzől

a|jegyző



Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefvárosi onkoľm ányzat
KépvĺseIő.testĺĺletének

... ĺ2017 . (vI. ....) iinkormányzatĺ rendelete

a társasházaknak adható tinkormányzati támogatásokról szőiő2312015. (v.21.)
iinkormányzati rendelet mĺídosításáľĺól

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuarosi onkormányzat Képviselő.testiilete a lakrások és

helyiségek bérletéľe, valamint az elidegenitésiikĺe vonatkozó egyes szabályokró| sző|ő |993.
évi L)o(VilI. ttirvény 62. $ (3) bekezdésében kapott fe|hatalmazÁs ďapjan, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatarozott feladatkörében e|jźlrva a következőket
rendeli el:

1.$ A taľsashazaknak adhatő iinkormányzati tĺímogatásokľól sző|ő 23120|5. (V.21.)
cinkormaĺlyzati rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 6.$ (2) bekezdes a) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

[A Tdrsashóz a póIyázatához lröteles csatolni:J

,,d) M igazolast, hogy a Tarsashíznak nincs a korábbi visszatérítendő támogatás törlesztéséből
keletkezett |ejárt ťlzetési hátľaléka.''

2.s A Rendelet 5. $-a a következő Q)bekezdéssel egésziil ki:

,,(2) Az a tźlrsasház nem pźl|yázhat' amellyel szemben a közcisségi egyĹittélés alapvető
szabályďľól és ęzek elmulasztĺásáĺlak jogkövetkezményeiről szóló |8/2016 (VI.02)
önkormányzati rendelet l1.$ a) pontban foglalt szabályok megséľtése miatt a jegyzó jogeľős
maraszta|őhatfuozatot hozott, ahatźrozatjogerőre emelkedésétb|' számított egy évig.''

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

,,(1) Az iinkormányzat költségvetésének elfogadasát követően, pá|yázatoĺ kívĺil, a
Taľsasházak életében felmerĹilő alacsony ktiltségvetésii felújítĺásokľa - melyek a lakókiizösség
egészét éľintik - és az osztatlan ktizös fulajdonban lévő éptiletľészek lomtalanítasra
önkormanyzati tátmogatas adható, ha ennek pénzügyi fedezete a 3. $ (2) bekezdés b) pontja
ďapjan biztosított.''

4.s E ľendelet 20|7.június 15. napján lép hatáyba és az azt követő napon hatáIyát veszti.

Budapest, 20|7 .június . ...

Danada-Rimĺín Edina
jegyzó

dr. Kocsis Máté
polgĺĺrmester
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Budapest Fővóros WII. kerijlet Józsefvĺźrosi
onkormórlyzat Képviselő-testüIetének 2 3/20 I 5.

(I/.2 1,) önkormányzati rendelete a
t ar s as haz alcrl ąk adhat ó önl<or młźny z at i

tómogatasolról

Budapest Fővóros VIII. lĺeriilet Józsefvórosi
onkarmlźnyzat

Képv i s e l ő - t e s tül e té n e k
.../2017. (TI. .... ) önkormónyzati rendelete
a tóľsashózalqlak ądhątó önlarmányzati
támogatasolłól szóló 2 3/20 I 5. (V.2 I.)
önkormónyzati rendelet módosítósóról

6.$ (2) A Tarsashĺáz a pźůyźaatźůloz kiiteles
csatolni:

a) az igazolást, hogy a Tĺársasháanak nincs a
korábbi visszatéríten dő támogatás törlesztéséből
keletkezett |ejárt ťlzetési hátraléką és nincs a
tulajdonosoknak részletre vásárolt lakás esetén
tiirlesztő részletet &intő ťlzetesi hźúra|éka az
onkormĺĺnyzattal szemben.

l.s A tĺrsasházaknak adható önkormányzati
tĺámogatrásokról szóló 23ĺ20|5. (V.21.)
önkormányzati renđelet (a továbbiakban: a
Rendelet) 6.$ (2) bekezdés a) pontja helyébe a
ktivetkező rendelkezes lép:

[A Társashĺźz a pályazaaźhoz kjteles csatolni:]

a) az igazolást, hogł a Társasháznak nincs a
konźbbi visszątérítendő tómogatás ti)rlesztéséből
keletlĺezett lej drt fizetési laźtľąléka.

2.$ A Rendelet 5. $-a a következő (2)
bekezdéssel egésztil ki:

,,(2) Az a tarsasłuźz nem pdlyózhat, amellyel
szemben ą kazasségi egiittéIés alapvető
szabólyaiľól és ezek elmulasztásónąk
jogkôvetkezményeiről szóIó I8/2016 (VI.02)
önkormónyzati rendelet I1.S a) pontban foglalt
szabólyok megsértése miatt a jegłző jogerős
marasztąló hątórozatot hozott, a hatórozat
jogerőre emellredésétől szźmított egł évig.

l5.$ (1) Az önkormányzat költségvetésének
elfogadrását követően, páůyáz.aton kívĺil, a
Tarsasházak életében felmeriilő alacsony
kiiltségvetésű felújítĺásokra - melyek a
lakóköziisség egésznt éľintik _ önkormanyzati
támogaüás adható, ha ennek pénangyi fedezete a
3. $ (2) bekezdés b) pontja alapján biztosított.

3.$ A Rendelet 15.$ (1) bekezdése helyébe a
következő ľendelkezes lép:

,,(I) Az dnlrormónyzat költségłetésének
elfugadósĺźt követően, pólyazaton kíviilj' a
Tdrsasłuźzak életében felmeriilő alacsony
kaltségvetésíĺ felĄjításolła . melyek a
lalaközÓsség egészét érintik _ és az osztatlan
kijziis tulajdonban Iévő épíiletrészek
lomtalanítósra önlarmőnyzati tĺźmogatás adhątó,
ha ennek pénziigłi fedezete a 3. s Q) bekezdés b)

p ontj a alapj ón b iz t os ít ott.,,



Általános ĺndokolás

A döntés cé|ja, hogy a rendelet módosítasával a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
ezek elmulaszüásĺának jogkövetkezrnényeiről sző|ő |8/2016 (VI.02) önkoľmanyzati rendelet
tarsashazi kĺiztisségeket érintő szabźůya összekapcsolĺásra kertiljön az önkoľnźnyzatipáIyźzati
ľendszerľel.

Részletes ĺndokolás

1.$-hoz

A tźtrsasházak pá|yázati lehetőségét indokolatlanu| kor|átozza u egy lakóval szemben
fennálló kĺivetelés nemlétének megkövetelése, így az effe vonatkozó feltételt a rendelet
hatĺĺlyon kívtil helyezi.

2.$-hoz

A közösségi egyiittélés alapvető szabźiyainak betartatasa érdekében táľsashazi pźiyźz;at
benyujtasanak feltételeként szabja meg a rendelet, hogy a tĺíľsasházak az i|yen szabőůyok
megsértése miatt kiszabott szankció esetén ne részesiilhessenek üĺmogatásban.

3.$-hoz

A közösségi egyĹittélés nyugalmanak elősegítése éľdekében a rendelet bővíti a pźiyázaton
kí\Ąili támogatas felhasználĺási céljainak körét.

4.$-hoz

Hata|yba léptető és hatalyát vesztő rendelkezéseket tartalmaz.



Hatásvĺzsgálat

A rendeletteruezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotasról szóló 2010. évi
C)ooĹ törvény 17. $ (1) bekezdése előírja az e|őzetes hatasvizsgálatot: ,,A jogszabály
előkészffie a jogsz-abźůy feltételezett hatasaihoz igazodó részletességÍi előzetes
haksvizsgáiat elvégzésével felméľi a szabá|yozźs vźrható következményeit. Az e(ozetes
hatasvizsgálat eľedményéről a Koľmrány á|ta| előterjesztendő töľvényjavaslat, illetve
koľmĺínyrendelet esetén a Kormányt, önkoľmányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testiiletét tajékoztafri kell. Miniszteri rendelet ľendelkezhet tlgy, hogy az á|tala
meghatározott esetben a kiizjogi szewezetszabá|yoző eszkoz elkészÍtője előzetes
hatasvizsg á|atot v é gez.''

A hatasvizsgálat során aQ)bekezdésbęn meghatarozottakatkell kiilönösen vizsgálni.

1. Táľsadalmi, gazdasági, költségvetési hatĺísa: a rendelet módosításĺĺnak pénziigyi hatasa
nincs, az ÍLem véitoztat a tímogatasok megosztásanak a hatĺĺlyos rendelet szeľinti rendjén,
ugyanakkor tarsadalmi hatrísa lehet a lakóközösségeknek a közösségi egyĹittélés alapvető
szabá|yait érintő j ogkövető magataľtasának erősítése, kikényszerítése.

2. Köľnyezeti és egészségi kĺivetkezményei: a módosítĺĺs a lakókömyezet tisztaságźra,
közvetetten a lakosok egészségére gyakoľolt pozitív hatássď lehet a ktizösségi együttélés
szabőiyai k<izĺitt a jaľdak tisztÁntaĺtasaľa vonatkozőkötelezettség betaľtatasatévén.

3. Adminiszfiativ terheket befolyásoló hatĺísa: nincs jelentős hatasa, atfusasházakpá|yźzatok
benyujĹásával kapcsolatos adminisďtativ terheit csökkenti, ugyanalĺÍ<or szoľosabb
egyĹittĺnűkcidést követel meg a hivatali szewezeti egységek között.

4. A jogszabály megalkotasának sziikségessége, a jogalkotas elmaĺađásĺának varható
kö'vetkezményei: a módosítĺĺs szĹikséges a tĺĺľsashazakkal szemben e|őílt kötelezettségek,
és a hazak páIyázati rendszeren keresztiil tiiľténő tźĺĺogatása közötti egyensúly
megteremtése érdekében, aszabáůyozés elmaradasanak jogszabályi következméĺye nincs.

5. A jogszabály alkalmazásáůloz szfüséges személyi, szervezeti,tź,rsyi és pénziigyi feltételek:
a hatĺĺlyos rendelet alapjáĺ is szĹikséges előkészítéstvégző szervęzeti egységek továbbra is
képesek ellátrri a pźiyźľ;ati ľendszer módosított miĺködésével kapcsolatos teendőket, a
személyi és taľgyi feltételek rendelkezésre állnak, többlet pénzĹigyi fedezetet pedig nem
igényel amódosítas.
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