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Hatarozati iavaslat:
A VArosuzemeltetesi Bizottsag javasolja a Kepviseld-testuletnek az eloterjesztes megtargyalasat.

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyallas es dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A Tarsashazaknak adhato onkormanyzati tamogatasokrol szolo 49/2017. (XII. 20.) onkormanyzati 
rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) reszletesen szabalyozza az Onkormanyzat illetekessegi teriileten 
levo tarsashazak felujitasahoz nyujthato onkormanyzati tamogatasokat.

A Rendelet gyakorlati alkahnazasa soran az alabbi szakaszoknal felmeriilt a valtoztatas igenye (a mo- 
dositasi javaslatokat az erintett szakaszszamok sorrendjeben felsorolva):

1. A Rendelet 5. § (1) bekezdes k) pontjaban a $ (4) bekezdes” helyett „4. § (3) bekezdes”-, tech- 
nikaijellegujavitas, azelozo modositasnal a regi hivatkozas maradt benne.

2. A Rendelet jelenleg hatalyos 5. § (2) bekezdese kizaija a hianypotlas lehetoseget: ,4 pdlyazat 
kizdrolag az bsszes (1) bekezdes szerinti dokumentum egyideju benyujtdsdval ervenyes. Dokumen- 
tumok utolagospotldsara nines lehetoseg.” A tapasztalatok alapjan a nem halaszthato munkalatok
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(pl. gazkizarasok) eseten, a hianyzd dokumentum miatt elutasitott tarsashazak mar nem tudjak uj- 
bol benyujtani a kerelmet a rendelkezesiikre allo hatariddben - ami a munka megkezdeset koveto 
30 nap -, ezert javasolom a bekezdes masodik mondatanak (.J^okumentumok utolagos potldsa- 
ra nines lehetoseg. ”) hatalyon kiviil helyezeset, valamint az egyszeri hianypotlasi lehetoseg visz- 
szaallitasat a Rendelet 10. §. (2) bekezdesebe, 30 munkanapos hataridovel az alabbiak szerint:

„ 10. § (2) A Polgarmesteri Hivatal a beerkezett palyazatok vizsgalata sordn egy alkalommal 30 mun
kanapos hatarido tuzesevel hianypotlasra hivja fel azt a Tarsashdzat, amely az ervenyes pdlydzathoz 
szukseges dokumentumok bdrmelyikenek benyujtasat elmulasztotta.
(2a) Ervenytelen a palydzat, ha
a) a palydzati kiirasban szereplo hatarido utan nyujtottak be,
b) hianyosan nyujtottak be, vagy a Tarsashdz a hianypotlasi felhivds ellenere a hidnyossdgot nem, 

vagy elkesetten pbtolta,
c) annak celja nem szerepel a palydzati kiirdsban,
d) a Tarsashdz addszdmafeljuggesztesre, tbrlesre keriilt,
e) a Tarsashdz dltal benyujtott dokumentum nem megfeleld. ”

3. A Rendelet 11. § (2b) bekezdese szabalyozza a tamogatasi szerzodes alairasanak idotartamat: „Ha 
a tarsashdz 10. § (8) bekezdes szerinti ertesitest koveto 30 napon beliil a tamogatasi szerzodest 
nem irja ala, az elnyert tdmogatdst elveszti.” {10. § (8): A polgarmesteri dontest koveto 15 mun- 
kanapon beliil az Onkormanyzat frasban ertesiti a Tarsashazat a kepviseloje utjan a tamogatott 
munkanemekrol es a megitelt tamogatas bsszegerol.) Ennek a modositasnak az volt a celja, hogy a 
Tarsashazakat egy eszszeru hataridon beliil kotelezze a szerzodeskotesre. Mivel a tamogatasi szer
zodest eloszor az Onkormanyzat reszerol irjak ala - penziigyi teljesitesigazolast es ellenjegyzest, 
majd jogi ellenjegyzest kovetoen ez a folyamat elhuzodhat (pl. igazgatasi sziinet eseten), ezert 
az alabbi modositast javasolom: „A tdmogatdsi szerzodest a polgdrmester a 10. § (8) bekezdes 
szerinti ertesitest koveto 20 napon beliil, a Tarsashdz a polgdrmester aldirdsdt koveto 20 napon 
beliil irja aid. Ha a Tarsashdz a rendelkezesere allo idon beliil a tamogatasi szerzodest nem irja 
ala, az elnyert tdmogatdst elveszti.”

4. A Rendelet 12. § (4) bekezdese szerint: felujitdsi munkdk befejezeset es a vegelszdmolds be- 
nyujtdsdt megelozoen a Tdrsashaznak egyszeri alkalommal lehetosege van arra, hogy amennyiben 
a szerzodesben megjelolt munkalat/ok tenyleges kivitelezesi kbltsege csokken, akkor potlolagos 
munkalatok elvegzese irdnt kerelmet nyujtson be a szerzodesben meghatdrozott, elismert kivitele
zesi koltseg erejeig. A potmunka irdnti kerelem tdrgydban a hatdskorrel rendelkezd bizottsdg so- 
ron kovetkezo iilesen megtett javaslata alapjdn a polgdrmester dont.” Ez a rendelkezes a Rendelet 
megalkotasa dta el, azonban a Ptk. 6:244.§ (2) bekezdese alapjan potmunka az utolag megrendelt, 
kiilonosen tervmodositas miatt szuksegesse vald munka, ha annak elvegzese nem teszi a vallalko- 
zo feladatat aranytalanul terhesebbe. A potmunka elrendelese azonban nem korlatok nelkiili, a ki- 
vitelezd valtozatlanul ugyanazon letesitmenyt koteles megvalositani, bar modosult miiszaki tarta- 
lommal, potmunka cimen tehat az eredetitol lenyegesen eltero munkaeredmeny nem letesithetd, 
ezert javasolom a bekezdest hatalyon kiviil helyezni.

II. A beterjesztes indoka
A rendelet elfogadasa a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (a 
tovabbiakban: Motv.) 42. § 1. pontja alapjan a kepviseld-testulet at nem ruhazhato hataskbrebe tarto- 
zik.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes cblja a palyazati rendszer gyakorlati alkalmazas szempontjabol tbrtenb atalakftasa. A dbntes- 
nek kbzvetlen penziigyi hatasa nines.

IV. Jogszabalyi kornyezet ismertetese
Az Motv. 42. § 1. pontja alapjan a kepviseld-testulet hataskbrebol nem ruhazhato at a rendeletalkotas, 
mindsftett tbbbseg szukseges a 42. § 1. pontjaban foglalt iigyek eldontesehez.



A kepviselo-testiilet dontese a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenltesukre vonatkozo 
egyes szabalyokrol szolo 1993. evi LXXVIII. torveny 62. § (3) bekezdesen, valamint az Motv. 10. § 
(2) bekezdesen es42. § l.pontjanalapul:
- Lakastv. 62. § (3) Az onkormanyzat az (1) es (2) bekezdesben emlitett beveteleit lakascelokra es 

az ezekhez kapcsolodo infrastrukturalis beruhazasokra, kulonosen:
a) uj lakas epitesere, uj vagy hasznalt lakas megvasarlasara,
b) lakdepulet teljes vagy reszletes felujitasara, korszerusitesere, 
c) varosrehabilitaciora, 
d) az EU-forrasok felhasznalasahoz sztikseges onresz biztositasara, 
e) onkormanyzati helyi tamogatas nyujtasara, 
f) lakdovezetbe sorolt epftesi telek kialakftasara, kozmuvesitesere, 
g) a lakascelu allami tamogatasokrol szolo kiilbn jogszabaly szerinti palyazati onresz finansziro- 

zasara, ideertve a tarsashazi tulajdonosoktol es a lakasszovetkezetektbl atvallalt onreszt is, 
h) a 34. § (3) bekezdeseben emlitett onkormanyzati lakbertamogatas nyujtasara, tovabba
i) az allampolgar tulajdonaban allo lakasra - ideertve az allamosltott lakast is - 1953. aprilis 1. 

napja elott barmilyen jogcimen, illetoleg azt kovetoen a lakasugyi hatosag kiutalo hatarozata 
alapjan letrejott lakasberlet (a tovabbiakban: kenyszerberlet) felszamolasara 
hasznalhatja fel. A felhasznalas reszletes szabalyait onkormanyzati rendeletben kell meghata- 
rozni.

- Motv. 10. § (2) A helyi onkormanyzat - a helyi kepviseld-testiilet vagy a helyi nepszavazas ddnte- 
sevel - onkent vallalhatja minden olyan helyi koziigy onallo megoldasat, amelyet jogszabaly nem 
utal mas szerv kizarolagos hataskorebe. Az onkent vallalt helyi koziigyekben az onkormanyzat 
mindent megtehet, ami jogszaballyal nem ellentetes. Az onkent vallalt helyi koziigyek megoldasa 
nem veszelyeztetheti a torveny altal kdtelezoen eloirt onkormanyzati feladat- es hataskorok ellata- 
sat, finanszirozasa a sajat bevdtelek, vagy az erre a celra biztositott kiilon forrasok terhere lehetse- 

. ges.
Fentiek alapjan kerem az eldterjesztes mellekletet kepezd onkormanyzati rendelet elfogadasat.

Rendeletalkotasi javaslat!
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete megalkotja a .. ./2021. (.......... ) onkormany-
zati rendeletet a Tarsashazaknak adhato onkormanyzati tamogatasokrol szolo 49/2017. (XII. 20.) dn- 
kormanyzati rendelet modositasardl.
A rendelet elfogadasa minositett tobbseget igenyel.

Budapest, 2021. oktdber 07.

Piko Andras 
polgarmester

Torvenyessegi ellenorzes:



melleklet az eloterjeszteshez: rendelettervezet

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseid-testuletenek 
.../2021. (........ ) onkormanyzati rendelete

a Tarsashazaknak adhato onkormanyzati tamogatasokrol szolo 49/2017. (XII. 20.) 
onkormanyzati rendelet modositasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete a lakasok es helyisegek berletere, valamint 
az elidegenitesukre vonatkozo egyes szabalyokrol szolo 1993. evi LXXVIII. torveny 62. § (3) bekez- 
deseben kapott felhatalmazas alapjan, az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes a) pontjaban meghataro- 
zott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el:
1. § (1) A Tarsashazaknak adhato onkormanyzati tamogatasokrol szolo 49/2017. (XII.20.) onkor
manyzati rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 10. § (2) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes 
lep:

„(2) A Polgarmesteri Hivatal a beerkezett palyazatok vizsgalata soran egy alkalommal 30 munka- 
napos hatarido tuzesevel hianypotlasra hfvja fel azt a Tarsashazat, amely az ervenyes palyazathoz 
sziikseges dokumentumok barmelyikenek benyujtasat elmulasztotta.”

(2 ) A Rendelet 10. §-a a kovetkezo (2a) bekezdessel egesziil ki:

„(2a) Ervenytelen a palyazat, ha
a) a palyazati kiirasban szereplo hatarido utan nyujtottak be,
b) hianyosan nyujtottak be, vagy a Tarsashaz a hianypotlasi felhivas ellenere a hianyossagot nem 
vagy elkesetten potolta,
c) annak celja nem szerepel a palyazati kiirasban,
d) a Tarsashaz adoszama felfuggesztesre, tbrlesre keriilt,
e) a Tarsashaz altal benyujtott dokumentum nem megfelelo.”

2. § A Rendelet 11. § (2b) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:
„(2b) A tamogatasi szerzodest a polgarmester a 10. § (8) bekezdes szerinti ertesitest kdvetd 20 na- 
pon belul, a Tarsashaz a polgarmester aldirasat kdvetd 20 napon belul irja ala. Ha a Tarsashaz a 
rendelkezesere allo idon beliil a tamogatasi szerzodest nem irja ala, az elnyert tamogatast elveszti.”

3. § A Rendelet 16. §-a a kovetkezo (2a) bekezdessel egesziil ki:

„(2a) A Tarsashazaknak adhato onkormanyzati tamogatasokrol szolo 49/2017. (XII.20.) onkor
manyzati rendelet modositasarol szolo .../2021. (........) onkormanyzati rendelettel modositott 5. §
(1) bekezdes k) pontjat, 5. § (2) bekezdeset, 10. § (2) es (2a) bekezdeset, 11. § (2b) bekezdeset es 
12. §-at a Tarsashazaknak adhato onkormanyzati tamogatasokrol szolo 49/2017. (XII. 20.) onkor
manyzati rendelet modositasarol szolo .../2021. (........) onkormanyzati rendelet hatalyba lepese
eldtt benyujtott, meg el nem biralt kerelmekre is alkalmazni kell.”

4. § A Rendelet 5. § (1) bekezdes k) pontjaban a „4. § (4) bekezdes” szoveg helyebe a „4. § (3) bekez
des” szoveg lep.
5. § Hatalyat veszti a Rendelet

a) 5. § (2) bekezdesenek masodik mondata, 
b) 12. § (4) bekezdese.
6. § Ez a rendelet a kihirdeteset kdvetd napon lep hatalyba.

Budapest, 2021. oktober...

dr. Sajtos Csilla 
jegyzd

Pikd Andras 
polgarmester



Altalanos indokolas 
a Tarsashazaknak adhato onkormanyzati tamogatasokrol szold 49/2017. (XU. 20.) 

onkormanyzati rendelet modositasarol szolo .../2021. (.......) onkormanyzati rendelethez

A dontes celja a gyakorlati alkalmazas soran felmeriilt pontositasok bevezetese a tarsashazak tamoga- 
tasi szabalyozasaba.

Reszletes indokolas

; l.§-hoz ■

Bevezeti a hianypotlas lehetoseget es szabalyozza a hianypotlas benyujtasanak modjat.

2.§-hoz .

A tamogatasi szerzodes alairasi folyamatara tovabbi reszletszabalyokat ir eld.

: 3,§-hoz .

Atmeneti rendelkezest tartalmaz.

.: ;.4.§-hoz

Technikai jellegu modositas.

5. §-hoz

Hatalyon ki'vul helyezorendelkezest tartalmaz.

.. / 6. §-hoz . ■ \

Hatalyba leptetd rendelkezest tartalmaz.



Budapest Fovaros VIII. kerutet Jdzsefvarosi 
Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

49/2017. (XII. 20.) onkormanyzati rendelete a 
Tarsashazaknak adhato onkormanyzati tamo

gatasokrol

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviselo-testiiletenek 

..../2021. (...... ) onkormanyzati rendelete
a Tarsashazaknak adhato onkormanyzati ta- 
mogatasokrol szolo 49/2017. (XII.20.) onkor

manyzati rendelet modositasarol

10. § (2) Ervenytelen a palyazat, ha
a) a palyazati kiirasban szereplo hatarido utan 
nyujtottak be,
b) hianyosan nyujtottak be,
c) annak celja nem szerepel a palyazati kiirasban, 
d) palyazo adoszama felfuggesztesre, torlesre 
keriilt.

1. § (1) A Tarsashazaknak adhato onkormanyzati 
tamogatasokrol szolo 49/2017, (XU. 20.) onkor
manyzati rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 10. 
§ (2) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes 
lep:

„(2) A Polgarmesteri Hivatal a beerkezett palya- 
zatok vizsgalata soran egy alkalommal 30 mun- 
kanapos hatarido tuzesevel hianypdtlasra hivja 
fel azt a Tarsashazat, amely az ervenyes palya- 
zathoz szukseges dokumentumok barmelyikenek 
benyujtasat elmulasztotta.”

(2 ) A Rendelet 10. §-a a kovetkezo (2a) bekez- 
dessel egesziil ki:
„(2a) Ervenytelen a palyazat, ha
a) a palyazati kiirasban szereplo hatarido utan 
nyujtottak be,
b) hianyosan nyujtottak be, vagy a Tarsashaz a 
hianypotlasi felhivas ellenere a hianyossagot nem 
vagy elkesetten potolta,
c) annak celja nem szerepel a palyazati kiirasban, 
d) a Tarsashaz adoszama felfuggesztesre, torlesre 
keriilt,
e) a Tarsashaz altal benyujtott dokumentum nem 
megfeleld.”

11. § (2b) Ha a tarsashaz 10. § (8) bekezdes sze- 
rinti ertesitest koveto 30 napon beliil a tamogatasi 
szerzodest nem irja ala, az elnyert tamogatast 
elveszti.

2. § A Rendelet 11. § (2b) bekezdese helyebe a 
kovetkezo rendelkezes lep:
„(2b) A tamogatasi szerzodest a polgarmester a 
10. § (8) bekezdes szerinti ertesitest koveto 20 
napon beliil, a Tarsashaz a polgarmester alairasat 
koveto 20 napon beliil irja ala. Ha a Tarsashaz a 
rendelkezesere allo idon beliil a tamogatasi szer- 
zodest nem irja ala, az elnyert tamogatast elvesz
ti.”

3. § A Rendelet 16. §-a a kovetkezo (2a) bekez- 
dessel egesziil ki:
„(2a) A Tarsashazaknak adhato onkormanyzati 
tamogatasokrol szolo 49/2017. (XII.20.) onkor
manyzati rendelet modositasarol szolo .../2021. 
(........ ) onkormanyzati rendelettel modositott 5. §
(1) bekezdes k) pontjat, 5. § (2) bekezdeset, 10. § 
(2) es (2a) bekezdeset, 11. § (2b) bekezdeset es 
12. §-at a Tarsashazaknak adhato onkormanyzati 
tamogatasokrol szolo 49/2017. (XII. 20.) onkor-



m&nyzati rendelet modositasarol szolo .../2021. 
onkormanyzati rendelet hatalyba lepese 

elott benyujtott, meg el nem biralt kerelmekre is 
alkalmazni kell ”

5. § (1) Apalyazathoz csatolni kell
k) megkezdett munkalatra vonatkozo palyazat 
benyujtasa eseten a munkalatok megkezdesenek 
idejet igazold epitesi naplot, vagy a hatalyos jog- 
szabalyok altal epitesi naplo vezetesehez nem 
kotott munkalat eseten a munkateriilet atadasarol 
szolo jegyzokonyvet, valamint a 4.§ (4) bekezdes 
alkalmazasat alatamaszto dokumentumot.

4. § A Rendelet 5. § (1) bekezdes k) pontjaban a 
„4- § (4) bekezdes” szoveg helyebe a „4. § (3) 
bekezdes” szoveg lep.

5. § (2) Apalyazat kizarolag az osszes (1) bekez
des szerinti dokumentum egyideju benyujtasaval 
ervenyes. Dokumentumok utolagos potlasara 
nines lehetoseg.

12. § (4) A felujitasi munkak befejezeset es a 
vegelszamolas benyujtasat megelozden a Tarsas- 
haznak egyszeri alkalommal lehetosege van arra, 
hogy amennyiben a szerzodesben megjelolt 
munkalat/ok tenyleges kivitelezesi koltsege 
csokken, akkor potlolagos munkalatok elvegzese 
irant kerelmet nyujtson be a szerzodesben meg- 
hatarozott, elismert kivitelezesi koltseg erejeig. A 
potmunka iranti kerelem targyaban ahataskorrel 
rendelkezo bizottsag soron kbvetkezo iilesen 
megtett javaslata alapjan a polgarmester dont.

5. § Hatalyat veszti a Rendelet
a) 5. § (2) bekezdesenekmasodik mondata, 
b) 12. § (4) bekezdese.

6. § Ez a rendelet a kihirdeteset kovetp napon lep 
hatalyba.



Hatasvizsgalat
a Tarsashazaknak adhato onkormanyzati tamogatasokrol szolo 49/2017. (XII. 20.) 

onkormanyzati rendelet modositasarol szolo .../2021. (........ ) onkormanyzati rendelethez

A rendelettervezet eseteben figyelembe kell venni, hogy a jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. 
torveny 17. § (1) bekezdese eloirja az elozetes hatasvizsgalatot: „A jogszabaly eldkeszitoje - a 
jogszabaly feltetelezett hatasaihoz igazodo reszletessegu - elozetes hatasvizsgalat elvegzesevel felmeri 
a szabalyozas varhato kovetkezmenyeit. Az elozetes hatasvizsgalat eredmenyerol a Kormany altal 
eloterjesztendo torvenyjavaslat, illetve kormanyrendelet eseten a Kormanyt, onkormanyzati rendelet 
eseten a helyi onkormanyzat kepviselo-testuletet tajekoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet 
ugy, hogy az altala meghatarozott esetben a kozjogi szervezetszabalyozo eszkoz elkeszitoje elozetes 
hatasvizsgalatot vegez.”

A hatasvizsgalat soran a (2) bekezdesben meghatarozottakat kell kulondsen vizsgalni.

1. Tarsadalmi, gazdasagi, koltsegvetesi hatasa: a rendelet modositasanak kozvetlen penziigyi hatasa 
nines.

2. Komyezeti es egeszsegi kovetkezmenyei: a modositas a lakokomyezetre a palyazatok hianypotlasi 
lehetosegenek bevezetesevel a felujitasok szamanak novekedese reven pozitiv hatassal lehet.

3. Adminisztrativ terheket befolyasolo hatasa: a modositas a hianyos palyazatok hianypotlasanak 
bevezetesevel noveli a munkaterhet.

4. A jogszabaly megalkotasanak sziiksegessege, a jogalkotas elmaradasanak varhato kovetkezmenyei: 
a szabalyozas elmaradasanak jogszabalyi kovetkezmenye nines, azonban elmaradasa az 
eletveszelyes helyzetbe keriilt tarsashazakat kedvezotleniil erintheti.

5. A jogszabaly alkalmazasahoz szukseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek: a 
hatalyos rendelet alapjan is szukseges eldkeszitest vegzo szervezeti egysegek tovabbra is kepesek 
ellatni a palyazati rendszer modositott mukodesevel kapcsolatos teendoket, a szemelyi es targyi 
feltetelek rendelkezesre allnak; a modositas tobblet penziigyi fedezetet nem igenyel.


