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BUDApEST r6vAnos xvr. rrnUr-rrr ONroRuAxyzar
alpolcAnuESTERE

Kisziilt a Kdpvisel6+estillet 2017. november 15. napjdn tartandi illdsdre!
Kiszitette: dr. Kozma Eniki pdlydzati is jogi referens is dr. Picsi Mdria uni6s koordinator

Tr{rgr: Javaslat a XVI. keriileti ui.rsashrLak 6s lakiisszdvetkezeti
lak6dptiletek fehijitasanak pdnztigyi trirnogatrlsar6l sz6l6
rendelet m6dositrisrira

Tisztelt K6pvise16-testiilet!

Budapest F6varos XVI. keriileti Onkormrinyzat K6pvisel6{esttilete a 30/2015. (XI. 23.)
dnkormanyzati rendelet6vel, a 612016. (1V.4.) dnkorm6nyzati rendelet6vel ds a 712017.
(IV.13.) dnkorm6nyzati rendelet6vel m6dositotta a XVL keriileti tArsashdzak 6s
lakriLssztivetkezeti lak6dpiiletek feltjit6sdmak pdnziigyi uimogatrisar6l sz6l6 3/2015. (lI. 20.)
tinkorm6nyzati rendeletet (a tovdbbiakban: Rendelet), annak 6rdek6ben, hogy a keriileti
lak6stulajdonosok 6ltal elnyert kdzponti tiirnogatrist Budapest F6varos XVI. keriileti
Onkormrinyzat (a tovebbiakban: Onkormiinyzat) - az iitala kiift pilryiz:rt alapjAn - tov6bbi
tri.rnogatrissal egdszithesse ki.

A Rendelet jelen m6dositrls6nak c6lja, a Rendelet hatSlybal6pds6t kdvet6en meghirdetett

t6bbf6le piiyiaati rendszer mrikdddsi tapas^alata alapjrin, hogy az dnkormrinyzati piiyiaati
fonrisok m€g t6bb XVI. kertileti lakos szrimrira vrlljanak el6rhet<ivd.

Jelen m6dositas kiteied a rendelet hatrilyrlra, beemelve a trirsashrizi lakrisokat 6s azok

termdszetes szemdly tulajdonosait is a p6lyriz6k kdrdbe, az 6llami p6lyrizatokhoz vagy
kedvezmdnyes hitelkonstnrkci6hoz igazitja a beruhdaiis megval6sitrisrinak kezd6 idopontj6t 6s

befejez6si hauiridej6t, bevezeti a ttirelmi id6 fogalmrlt 6s kiegdsziti a tri.rnogatris foly6sitlsi
feltdteleit.

A jogalkotrisr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. tiirv6ny 17. $-6ban foglalt el6zetes hatasvizsgrilat
dsszefoglaliisa:
A v6grehajtis felt6telei:
Az Onkormanyzat szimiira nem jelent tdbbletfeladatot.
A trlrsadalmi hatisok iisszefoglakisa:
Az energia-megtakarit6s rezsics6kkent6st eredm6nyez, tovdbb6 a komplex korszenisitds
eredm6nyek€nt ndvekszik a lakrisok iiLra trirsashrizak, lakassztivetkezeti lak6dpiiletek,
t6rsashrlai lakrisok 6s csakidi hriaak esetdben egyarifult.

Tirsadalmi ktilts6gek:
A tervezet a tarsadalom szirnrira nem jelent k6lts6get.
Kiilts6gvet6si hatdsok:
A kdltsdgvet6si forrrist az kdltsegvetdsi rendeletben biaositjuk.
E g6szs6giigri hatisok:
A korszeriisit6s energia-meglakaritrist eredmdnyez, amelynek hatas6ra csdkken a lok6lis
szennyez6anyagok mennyis6ge, pl. szrill6 por.
Ktirnyezeti hatisok:
A korszeriisites energia-meglakarit6st eredm6nyez, ezaltal csdkken a kdrnyezet terhel6se.



K6rem a Tisztelt Kdpvisel6-testiiletet az el6terjesads megtrirgyal6srlra 6s a rendeleti javaslat
elfogad6sara!

Rendeleti javaslat: Budapest F6vriLros XVI. kertileti Onkormtinyzat K6pvisel6-testiilete
megalkotja a XVI. keriileti t6(sashazak ds lak6sszdvetkezeti
lak66ptiletek feltjitisrinak pdnziigyi trimogat6srir6l sz6l,6 312015.
(ll. 20.) tlnkormrinyzati rendelet m6dositrisrir6l szbl6 .../2017 . (...)
6nkormrinyzati rendeletet.

(elfogad6sa min<isitett sz6tdbbs6get igdnyel az SZMSZ 18. $ (2)
bekezdds a) pontja alapj6n)

Budapest, 2017. november 6.

Ancsln

Jegyzo

Tirryalja: Gazdas{gi 6s P6nziigyi Bizottsdg 6s Ktirnyezetv6delmi 6s Ktizbiztonsigi
Bizottsdg

Mell6klet:
1. sz{mt mell6klet: rendelet-tervezet
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Budapest F6viros XVI. keriiteti Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
...12017.(... ...) tinkorm6nyzati rendelete

a XVI. keriileti tdrsashrizak 6s lak{ssztivetkezeti lak66piiletek felfijitrisrinak p6nziiryi
tdmogatisd16l sz616 3/2015. (II. 20.) tinkormrinyzati rendelet mridositdsf 16l

Budapest FtivriLros XVI. kertileti Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete az Alaptdrv6ny 32. cikk
(2) bekezd6sdben meghatiirozott eredeti jogalkot6i hatrisk<irdben, a Magyarorszag helyi
dnkormrinyzatair6l sz6l6 201 1. 6vi CLXXXX. tdrv6ny 41. g (9) bekezd6sdben foglalt
feladatkdr6ben eljrirva a kertleti lak66ptiletek fehijitisriLnak pdnztigyi trirnogatrisriLr6l a

kdvetkez6ket rendeli el:

1.S

Budapest F<iviiros XVI. keriileti Onkormdnyzat Kdpviseki-testiiletdnek a XVI. keriileti
tti.rsashazak 6s lakasszdvetkezeti lak6dpiiletek felirj it isrinak p6nztigyi trirnogatisrir6l sz6l6
312015. (1. 20.) 6nkormrinyzati rendelete (a tov6bbiakban: Rendelet) 2. g-a hely6be a
kdvetkez<i rendelkez6s ldp:

2.$

(l) A Rendelet 3.$-a e) pontja hely6be a ktivetkez6 rendelkez6s l6p:

,,e) Lak66ptlet: a teljes 6piilet vagy dilat6ci6val hatrirolt 6piiletr6sz vagy tri.rsashazi lakris"

(2) A Rendelet 3.$-a a kdvetkezri f) ponttal eg6sziil ki:

,,0 A beruhrlzis megval6sitiisiinak hatrirideje: az illarii t6Lrnogatrisi szerz6d6sben, trirnogat6i

okiratban vagy az operativ program keret6ben kotdtt kedvezmdnyes hitelszerzod6sben

meghatiirozott vdgs6 hatri,rid<i."

3.S

A Rendelet 4. $ (2) bekezd6s b) pontja helydbe a k6vetkez6 rendelkez6s l6p:

,,b) homlokzatok6s/vagyfiid6mekh<iszigetel6se,"

4.S

A Rendelet 6. $ (la) bekezd6se hely6be a kdvetkez6 rendelkezds l6p:

,,A rendelet hatiilya Budapest XVI. keriilet kdzigazgatisi tertilet6n tal6lhat6 tdrsashiizaka,
lakdLsszdvetkezeti 6piiletekre 6s azok tulajdonos lak6kdz<iss6geire (triLrsashriz,

lak6ssziivetkezet), a csalidi hrizakra 6s azok termdszetes szemdly tulajdonosaira, valamint a
tirsashriai lakasokra ds azok term6szetes szem6ly tulajdonosaira (a tov6bbiakban egyiittesen:

PA\futt) terjed ki, amennyiben a tulajdonos lakcimmel rendelkezik a pLlyiuat titgyit kdpezo

lak66ptiletben 6s megfelel a mindenkori piiyiuati kiir6s felt6teleinek."



,,(la) Onkormrinyzati trirnogatas irinti piiyiuatol csalddi hriz 6s t6rsashrizi lakas eset6ben a

tulajdonos term6szetes szemdly nyrijthat be. Tdbb tulajdonos 6s/vagy haszondlvez6

eset6n valamennyi tulajdonostars 6s/vagy haszon6lvez6 egyetdrtdse sziiksdges a
prilyazat benyrij trisahoz. "

s.s

A Rendelet 6.$ (5) bekezd6se hely6be a kdvetkez6 rendelkezds l6p:

,,(5) A P6lyaz6 kdteles a benyrijtott pirlyi.2,att'l elt6r6 tdbbletkiilts6gek finansziroz sira.
Amennyiben a benyijtott pilyiu;alt6l elt6r<ien, a tArnogatott tevdkenys6gekre benyujtott
elszirnolt 6sszkdlts6g alacsonyabb, a foly6sitand6 tAmogatesi dsszeget a kdlts6gek

csdkkends6vel ar6nyosan m6rsdkeli a PolgiiLrmester, a temogates intenzitrlsri.nak

meglartrlsa mellett."

6.S

A Rendelet 7.$ (l) bekezd6se helydbe a kdvetkezd rendelkezds l6p

,,(1) Az 6nkormrinyzati trlmogatasi szerz6ddst az iilarrli pAlyiaatra vagy a kedvezm6nyes

hitelre vonatkoz6 d6ntds k6zhezv6tel6t kdvet6 60 napon beliil a tdmogatiisban r6szesitett

P|lyiatnak aki kell imi. Az dnkormdnyzati tamogat6si szerz6ddst hatririd6ben al6 nem

irb P6lyia6 a t6mogatest elvesziti."

7.S

A Rendelet 7.$ (2) bekezddse helydbe a kdvetkez6 rendelkez6s ldp:

,,(2) Az dnkormriLnyzat a beruh6zds ellen6rz6s6re mriszaki vdgzettsdgri szakembert jelSl ki,
aki a tetjesit6st jegyz6kdnyv ki6lliteseval igazolja."

8.S

A Rendelet 7.$ (3) bekezd6se hely6be a kdvetkez<i rendelkezds tdp:

,,(3) Az dnkorm inyzati timogat s foly6sit6sri.nak felt6tele:
a) az rillami trimogatisi szerz6d6s, rillami trimogat6i okirat, vagy a kedvezmenyes

hitelszerz6d6s m6solati pdldrinyrinak az Onkormrinyzat rdszdre tdrtdn<i megkiilddse;
b) az dnkormrinyzati trirnogatrisi szerz<id6s megk6tdse;
c) a kdzartozrismentess6g igazol6sa;
d) az Onkormrinyzat 6ltal kijeldlt miiszaki v6gzetts6gii szakember teljesitds igazolasa;
e) az dnkorm6nyzati t6mogatesi szerz6d6sben el6irt elszi.rnoLis benyrijtrisa;

0 az 6llami trimogatas vagy kedvezmdnyes hitel foly6sitas6t kdvet6en, a megval6sitott
beruhdz6sr6l az illani pdlyizatot kiir6 vagy a hitelt foly6sit6, illetve
meghatalmazottja Altal kiadott teljesit6sigazokis."

e.s

A Rendelet 7.$ (4) bekezddse hely6be a k6vetkez6 rendelkez6s l6p



,,(4) Az 6nkormrinyzati t6rnogatrls foly6sitrisdra a megval6sitott fejlesads elfogad6sa utdn,

ut6lag, a Piiyia6 rdszere tdrt6n6 etutalassal keriil sor. Az elszimol6s benyrijtisakor a

Pdlydz6nak igazolnia kell az lnrdsz felhasznril6srit."

10.s

A Rendelet 7.$ (6) bekezd6se helydbe a kdvetkez6 rendelkezds l6p

,,(6) A p6ly6zati p6nztigyi fornisok felhasm6l6s6val megval6sitott fejleszt6s akkor tekinthet6
elfogadottnak, ha az rillami pitlyi.::atot kiir6 vagy a hitelt foly6sit6 szerv elfogadja a

teljesit6st, 6s az Onkormii.'nyzat az Altala kijeldlt mtiszaki v6gzettsdgii szakember

teljesit6s igazolisrit kdvet<ien a szakmai ds pdnztigyi besz6mol6t j6v6hagyta."

11.$

A Rendelet 7.$ (7) bekezd6s6be a k6vetkez6 rendelkez6s ldp:

,,(7) Az elnyert tamogatiis kizrir6lag az dnkormiinyzati tiimogatrisi szerz6d6sben rdgzitett
munkrik finanszirozis6ra hasznrilhat6 fel. Az Snkormrinyzati tirnogatasi szerz6ddsben

rdgzitett befejez6si halirid6 legfeljebb hiirom alkalommal hosszabbithat6 meg.

Amennyiben a beruhrizris elfogadrisa a beruhazas megval6sitasrlLnak hatdridej6n beliil
nem tiirtdnik meg, a trimogatris nem foly6sithat6, az el6leg visszakdvetel6sdrol pedig

intdzkedni kell."

12.$

Hatirlydl. veszti a Rendelet 7.$ (9) bekezd6se.

l3.s

(l ) E rendelet a kihirdetdse napjit k6vet<i napon l6p hat6lyba.

(2) E rendelet rendelkezdseit az e rendelet hat6lybal6pdse el6tt meghozott trirnogat6si ddnt6s

alapjin zajl6, m6g el nem fogadott (vagy el nem szrlmolt) fejleszt6sekre is alkalmazni

kell.

Ancsin Lriszl6
jegzd

Kovics P6ter
polgarmesler



E rendelet megalkotrisrfurak c6lja - a Rendelet hat6lybal6p6s6t kiivetrien miiLkddtetett tdbbfdle
piiyinati rendszer mrikdddsi tapasztalata alapj6n -, hogy az d,nkorminyzali pirlyiu:ati fornisok
m6g tUbb XVI. kertileti lakos szirnrlra v6ljanak eldrhetrivd.

A Rendelet hat6ly6t kiterjeszti a

tulajdonosaira.

R6szletes indoklds

1.S

trirsashrizi laktisoka 6s azok term6szetes szemdly

2.S

Az €rlelmezb rendelkez6sekben pontositja a lak66ptilet fogalm6t, tov6bbi meghatilrozza a
beruhriaris megval6sitrisrlnak hatAidej 6t.

3.$

A k6t t6rnogathat6 tev6kenysdg egyikdre is igdnyelhet6 trirnogatris.

4.$

A Rendelet hat6Llyanak kiterjesztdse miatt a tarsashdai lak6s eset6ben is meghatii.rozisra kertil
a piiyitz,6 szem6lye.

s.s

Ad az eselet szabAlyozza, amikor a tiirnogat6s sor6n elszrlrnolt 6sszk6lts6g alacsonyabb, mint
a pilyilz;ati eljrirrls sorriLn elfogadott t6mogathat6 iisszkdltsdg, igy az Snkormrinyzati tirnogatas
intenzit6siinak megtart6sa 6rdek6ben a foly6sitand6 dsszeg csdkkent6sdre van sztiksdg.

6.$

Kiterjesai az 6nkorm6nyzati szerz6d6s megkdtdsdre irinyad6 haterid6t a kedvezmdnyes
hitelszerz6d6st ig6nyl6kre, tov6bb6 a hatdrid6 szimit6sanak kezd6 napj6t a tiimogatrisr6l sz6l6
ddntds k6zhezv6tel6nek napjriban hatitrozza meg.

7.S

A Palyazi bejelentdsi kdtelezetts6ge tdrldsre, az Onkormrinyzat teljesit6s-igazoldst vdgz6
k6pvisel6je nevesitdsre kertil, tov6bb6 kieg6szit6sre kertil a teljesitds igazol6Lsfurak m6dja.

8.$

T6rl6sre keriil a hiteles masolat benyujtrisrinak kdtelezettsdge, beemeldsre kertil a
kedvezmdnyes hitelszerz6ddsre vonatkoz6an is a miisolat megkiild6s6re iranlul6
kdtelezettsdg, nem piiyazati tipusonkdnt, hanem egys6gesen kertil el6ir6sra a
k6zt artoziismentess6g igazol6sa, tovribbri a tiimogatAs foly6sit6si feltdtelekdnt felsoroliisra
kertil a mr.iszaki vdgzettsdgii szakember teljesitds igazol6sa, az dnkorm6nyzati t6mogat6si

Attaldnos indokkis



szerz6ddsben el<iirt elszfunolas benyujtris4 valamint az llarni tiimogatis vagy kedvezm6nyes

hitel foly6si6set kdvet6en kiadott teljesit6sigazolis.

e.$

Bedpit6sre keriilnek a 8.$-ba a Rendelet 7.$ (3) bekezd6s6ben felsorolt feltdtelek, tovbbb| az

<inr6sz vrlllalkozd fel6 tdrtdn6 megfizetdsdnek igazokisrit kiterjesztette az Lnrdsz

felhaszn6lrlsri.nak i gazol{sir a.

10.$

Az 6nkormanyzat rcszirol a fejleszt6s elfogadrisrinak fogalm6t pontositja azAltal, hogy
beemeldsre kertil a kedvezm6nyes hitelszerz6d6st foly6sit6 szerv 6ltal a teljesit6s elfogadrlsa,

tov6bb6 a helyszini ellenSrz6s helyett az Onkorm6nyzat 6ltal kijeldlt mriszaki v6gzetts6gri

szakember teljesit6s igazolas6t irja el6.

11.S

A Rendelet 3.$ f) pontj6val dsszhangban a befejez6si hat6rid6 m6dosit6srira hilromszor ad

lehet6s6get azzal, hogy amennyiben a beruhazris megval6sitrisrinak hatdridejdn beliil sem

tdrt6nik meg a fejlesztds elfogadrisa, a tiimogatiis nem foly6sithat6, el6leg kifizet6se esetdn

pedig, az el6leg visszakdvetel6s6r6l intdzkedni kell.

12.S

A rendelkez6s t6rl6s6vel a rendelet c6lja az Allarni p\lyiaat 6s a kedvezmdnyes

hitelkonstrukci6 cdljaival mdg ink6bb iisszhangba kertil, eziltal az iinkormrinyzati 6nr6sz

hozzirjindisra kiirt pdlyrizatok azon 6llami pdlyi:zall}hoz is kapcsol6dhatnak, melyekben

foglaltak szei az rillami prilydzat vagy kedvezm6nyes hitelk6relem benlujtas6t k6vet6en a

beruhtizris megkezdheto.

l3.s

(1) - (2) Zino rctdelkezeseket tartalmaz



A vdltozdsok ktivet6se k6thas6bos forma

Budapest F6vriros XVI. Keriileti
6nkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek

,-,ntfi. (... ...) dnkormr{nyzati rendelettel

m6dositott 3/2015. flI.20.) dnkorminyzati

rendelete

a XYI. keriileti tdrsashrizak 6s

lakissztivetkezeti lak66piiletek

fehijitds6nak p6nziiryi timogat{s6rril

sz6l6 rendelet m6dositis{rril

Budapest Ftivaros XVI. keriileti
Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete az
Alaptdrvdny 32. cikk (1) bekezd6s a)
pontj6ban kapott felhatalmazis alapjin, a

Magyarorszig helyi 6nkormrinyzatair6l sz6l6
2011. 6vi CLXXXX. tttrv6ny 41. $ (9)
bekezd6seben foglalt felada&drdben eljdrva a
keriileti lak66piiletek feltjitdsinak pdnztigyi
trimogatrisrir6l a k6vetkez6ket rendeli el:

. l. Ieiezet
Altal{nos rendelkez6sek

A rendelet hatdlya Budapest XVI. keriilet
ktizigazgatrisi teriilet6n tal6lhat6
tfrsashizakra, lakissziivetkezeti
6piiletekre 6s azok tulajdonos
lak6kiiztiss6geire (t6rsashiz,
lak6ssztivetkezet), a csalddi hizakra 6s

azok term6szetes szem6ly tulajdonosaira,
valamint a trirsashrizi lak6sokra 6s azok
term6szetes szem6ly tulajdonosaira (a

2. A rendelet hatilya
2.S

- Budapest F6vlros XVI. Keriileti
Onkormdnyzat K6pvise16-testiilet6nek

3/2015. 0I. 20.) 6nkormrlnyzati rendelete

a XVI. keriileti tfrsashizak 6s

lakisszSvetkezeti lak66piiletek

felijitis{nak p6nztryi t6mogat{srinil

Budapest F<iviiros XVI. kertileti
Onkorm6.nyzat Kdpvisel<i{estiilete az
Alaptdrveny 32. cikk (l) bekezdds a)
pontj6ban kapott felhatalmazis x.lapjivl, a
Magyarorszig helyi dnkormdnyzatair6l sz6l6

. I. fejezet
Alteldnos rendelkez6sek

A rendelet haullya Budapest XVI. kertilet
kdzigazgatasi teriiletdn takilhat6
tiirsashdaakra, lak6sszdvetkezeti 6ptiletekre
6s azok tulajdonos lak6kdz6ssdgeire
(uirsashrla, lakrissziivetkezet), valamint a

csaladi hriaaka 6s azok termdszetes szemdly
tulajdonosaira (a tovebbiakban egyiittesen:
Pfilyiu|) terjed ki, amennyiben a tulajdonos
lak6 lakcimmel rendelkezik a pAlyiuat

2011. 6vi CLXXXIX. ttirv6ny 41. $ (9) 
]

bekezdeseben foglalt feladatkdr6ben elj rirva a
kertileti lak6eptiletek feltjit6sinak pdnztigyi
trirnogatrisrir6l a kdvetkez6ket rendeli el:

2. A rendelet hatilya
2.S '

I M6dosltottr: 7201?. (lV. t3.) 2. S

(Kivonatos formdban!)(Kivonatos form6ban!)



litrgydt kdpezo lak6dpiiletben 6s megfelel a
mindenkori p{lyiuati kiirrls felt6teleinek.

3. lirtelmez6 rendelkez6sek
3.$

E rendelet alkalmazMban:
a) Onkormdnyzati t{mogatis: az

Onkormrinyzat Altal kiirt, pllyi,:ati
felhiv6s keretdben elnyerhet6
tdmogatris, mely a P6ly6z6 6ltal
elnyert k<izponti tdrnogatrist
egesziti ki;

b) 2 K6zponti t{mogatis: a ktizponti
kiilts6gvetdsi keretdsszeg ds/vagy
uni6s pdnztigyi forriis terh6re, a
klimav6ltoz6q m6rs6kl6se
drdekdben kiirt un. ,,klfmabar6t"
dllami pfily{zat ritjdn elnyert
t6mogatds, vagy operativ program
keretdben megit6lt kedvezrn6nyes
hitel;

c) Saj{t 6nr6sz: a fejlesads dsszes
ktiltsdge csdkkentve az
dnkormrinyzati 6s kdzponti

. tiimogatas dsszegevel:
d)' Kedvezm6nyezett vrillalkoz{s: a

tirsash6zban, vagy
lakiisszdvetkezetben lakAs
tulajdonjogdval rendelkezd
vrillalkozis, tovribb6 csal6di h6z
tulajdonjogrival rendelkez<i
vrillalkozis;

e) Lak66piilet: a teljes dptilet, vagy
dilatrici6val hautuolt €pUletrdsz.

tovdbbiakban egriittesen: P6lyiz6) terjed
ki, amennyiben a tulajdonos lakcimmel
rendelkezik a pfilyhzat trirgrSt k6pez6
lak66piiletben 6s megfelel a mindenkori
pily inati kiirris felt6teleinek.

3, f rtelmez6 rendelkez6sek
3.$

E rendelet alkalmaz6sdban:
a) Onkormdnyzati timogatis: az

Onkormrinyzat rlltat kiirt,
piiyiuzti felhiv6s keret6ben
elnyerhet6 tiimogatris, mely a
Piiyitzi 6ltal elnyert k6zponti
tamogatast egdsziti ki ;

b) Kdzponti tr{mogatds: a kdzponti
kdlts6gvetdsi keretdsszeg 6s/vagy
uni6s p6nziigyi forras terhdre, a
klimavdltoziis m6rsdkl6se
6rdek6ben kiirt tn. ,,klimabar6t"
dllami piiyiaat ftjiin elnyert
trirnogatris, vagy operativ program
keret6ben megitdlt kedvezm6nyes
hitel;

c) Sajdt 6nr6sz: a fejlesa6s dsszes
kdltsdge csdkkentve az
6nkormrinyzati ds kdzponti
td.mogat6s dsszegdvel ;

d) Kedvezm6nyezett villalkozds: a
uirsashrizban, vagy
lakrlsszdvetkezetben lak6s
tulajdonjog6val rendelkez6
vrlllalkozis, tovribbd csal6di htiz
tulajdonjogdval rendelkez6
vdllalkozis;

e) Lak66piilet: a teljes 6piilet, vary
dilatr{ci6val hatrirolt 6piiletr6sz,
vagr tirsashrizi lakis.

f) A beruhdz{s megval6sit6s6nak
hat6rideje: az rillami t6mogatisi
szerz6d6sben, timogat6i
okiratban vary a:L operativ
program keret6ben k6tiitt
kedvezm6nyes hitelszerz6d6sben
meghat{rozott v6gs6 hatirid6.

2 Mddosltotta: 7 n0I.7. (aV. I 3.)
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II. fejezet
R6szletes rendelkez6sek

4.S

(1) 4 E rendelet hatrilya al6 taftozo
lak6iptiletek klimavrlltoais m6rs6kl6se
6rdekdben tervezett fehijiuisrihoz a (2)
bekezd6sben meghatrlrozott
munk6latokra az dnkormrinyzati
pilyiuati kiirris alapjrin p6nziigyi
tAmogatds ig6nyelhet6.

(2) Tri.rnogathat6 tev6kenysdgek:

a) nyil6szir6k energia-megtakaritiist
eredmdnyez6 feltjirisa vagy
cserej e,

b) homlokzatok ds ftiddmek
h6szigetel6se,

c) 6piiletg6pdszeti rendszerek
korszenisitdse, feltj it'isa,

d) a megrijul6 energiafelhaszndkls
ndvel6se,

e) valamint minden egy6b, arnely az
Allami P6lytizatban trirnogathat6
tev6kenysdgnek minrisiil.

(3) A (2) bekezdds szerinti munk6latok
r6szletes tartalmdt, valamint a
mindenkori pilyiu,ati felhiv6s tartalmi
elemeit 6s a p\lyinat felt6teleit a

hat6lyos rendelkez6seknek megfelel6en
aktualizAlt pAlyiuati felhiv6s
tartalmarz4 melyet a Budapest
F6vriros XVl. keriileti Onkormanyzat
K6pvisel6testtilet6nek Gazdasrlgi 6s

P6nziigyi Bizotts6ga (tovdbbiakban:
GPB) vdlemdnyezdset kdvetoen a

Polgri,rmester hagy j6v6.

14;5 a triLrnogat6s form6ja: vissza nem
t6ritend<i tamogatds a (2) bekezd6sben
meghatiirozott munkrlkra. A trlmogatiis
6ves keretdsszeg6t az Onkorm6nyzat
kd,lts6gvetdsdr6l sz6l6 rendelete az

Allami Palyiuat ielleg6nek

IL fejezet
R6szletes rendelkez6sek

4.S

(2) Trimogathat6 tev6kenys6gek:

a) nyilasz6r6k energia-megtakaritrist
eredm6nyez6 fehijilisa vagy
cser6ie,

b) homlokzatok 6s/vary liid6mek
h6szigetel6se,

c) dpiiletg6pdszeti rendszerek
korszerfi sit6se, feltj itrisa,

d) a megrijul6 energiafelhasm6l6s
ndvel6se,

e) valamint minden egy6b, amely az
Allami P6lydzatban t6mogathat6
tev6kenys6gnek min6siil.

(3) A (2) bekezd6s szerinti munk6latok
r6szletes tartalmiit, valamint a
mindenkori piiyiaati felhivris tartalmi
elemeit 6s a pilyiaat feltdteleit a

hat6lyos rendelkezdseknek megfelel6en
aktualizrilt p6,lytiz,ati felhivris
tartaknazza, melyet a Budapest
F6vrlros XVl. keruleti Onkormrinyzat
K6pvisel6-testtiletdnek Gazdas6gi 6s

P6nziigyi Bizottsriga (a tovdbbiakban:
GPB) vdlemdnyez6s6t kdvet<ien a
Polgrirmester hagy j 6v6.

(4) A t6mogatas form6ja: vissza nem
tdritend6 tiirnogatls a (2) bekezd6sben
meghatrirozott munkdkra. A tarnogatas
eves keretdsszeg6t az Onkormrinyzar
kdlts6gvet6s6r6l sz6l6 rendelete az
Af lami Pilyiuat jelleg6nek

( I ) E rendelet hatriLlya al6 trtozl
lak66ptiletek klimavdltozris m6rs6kl6se
6rdek6ben tervezett fehijitdslhoz a (2)
bekezddsben meghatarozott
tev6kenysdgeke az dnkorm6nyzati
piiyiaati kiir6s alapjdn p6nztigyi
tdmogatris ig6nyelhet6.

' Mddositotts: 30f2015. (xI. 23.) 3. S
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megnevezdsevel haltrozza meg.

6.S

( 1 ) Az d,nkormdnyzati t6mogatas iranti
pAlyiaatot - az alapszab{lyban, illetve
alapit6 okiratban meghatrlrozoft
kepvisel6 ritjrin - a Pityiabk legal6bb
az dsszes tulajdoni hrinyad a tdbb mint
51%o-6v al rendelkez6 tulajdonostarsak
beleegyez6s6vel, az err6l kdsziilt
hiteles k6zgyil6si hatirozat
csatokis6val nyrijthatnak be. Az
Onkormiinyzat a pitlyir;at benyuj tisrit
enn6l nagyobb tulajdoni arrlnyri
beleegyez6shez kdtheti.

( I a)6 Onkorm6nyzati rimogatrls ininti
p lyiuatot csal6di hriz eset6ben a
tulajdonos term6szetes szemdly
ntujthat be. Tdbb tulajdonos 6s/vagy
haszondlvez6 esetdn valamennyi
tulajdonostrlrs ds/vagy haszon6lvezS
egyetertdse sziiksdges a pilyinat
benyrijtris6hoz.

(2) A trimogalis feltetele, hogy

a) a P6ly6z6nak ne dlljon fenn ad6,
vagy ad6k m6djriLra behajthat6

me gnevez6s6vel halir o zza meg.

(5) Vissza nem tdritend6 dnkorm6.nyzati
tri.rnogatasban az a PAlyin6
r6szesithet6, aki a pilyiuati kiinis
feltdteleinek marad6ktalanul megfelel,
piiyiuaffi a p{lyiaati kiirdsban
meghatarozott hatririd6n beliil az
Onkorminyzathoz benyrijtotta,
piiyiuatihoz a kiir6sban foglalt
nyilatkozatokat 6s okiratokat csatolta.

(6) A feltjitds Ssszkdlts6gek6nt az 6llami
p{lyiuatban rdgzitefi felirjit6si munka
6s j6rul6kos kdlts6geinek 6ltaLfuros
forgalmi ad6t is tartalmaz6 6sszege
vehet6 figyelembe.

5. Pdlydzati felt6telek

(I) Az dnkormdnyzati tfunogat6s ir6nti
pilyiuatot - az alapszabilyban, illetve
alapit6 okiratban meghat6rozott
k6pvisel<i fdan - a Pityiaik legaldbb
az 6sszes tulajdoni hrinyad a ttibb mint
SlYo-i*al rendelkez6 tulajdonostiirsak
beleegyezdsdvel, az en6l k6sziilt
hiteles kdzgyill6si hatarozat
csatoldsrival nyijthatnak be. Az
Onkormrinyzat a pitlyiuat benyrij trisdt
enn6l nagyobb tulajdoni arAn),u
beleegyez6shez kdtheti.

( I a) Onkorminyzati t:lmogatis irrlnti
pilyizatot csalddi hdz 6s tdrsashdzi
lakris eset6ben a tulajdonos
term6szetes szem6ly nyfjthat be.
Tdbb tulajdonos 6s/vary
haszon6lvez6 eset6n valamennyi
tulajdonostdrs 6s/vary haszon6lvez6
eryet6rt6se sziiks6ges a pilyirzat
benytijtisr[hoz.

(2) A t6mogatas feltdtele, hogy

a) a P6'lyfu6nak ne iilljon fenn ad6,
vagy adOk m6dj6ra behajthat6

6 ReDdeletbe iktstts: 6/20f6. (IV. 4.) 3. S

(5) Vissza nem t6ritend6 dnkormrlnyzati
tiirnogatdsban az a Pilyilrr6
r6szesithet6, aki a p|lyiaali kiinis
feltdteleinek marad6ktalanul megfelel,
piiyiuatii a pilyir;ati kiir6sban
meghat6(ozott hat6rid6n beliil az
Onkormrinyzathoz benyrijtotta,
piiyiuatihoz a kiirdsban foglalt
nyilatkozatokat 6s okiratokat csatolta.

(6) A fehijitis Ssszk6ltsdgekdnt az Allami
P6lyazatban figzitett fehijitisi munka
6s j6rul6kos kiiltsdgeinek altakinos
forgalmi ad6t is tartalmaz6 dsszege
vehet6 figyelembe.

5. P6lyrizati felt6telek
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kttztartozis4 v6teLir tartozlsa,
valamint lejriLrt ktilcsdntarto",is4

b) a Pinyizit a pillyiuathoz sztiks6ges
sajdt dnr6sszel rendelkezzen.

(4) A p6ly6zatban igdnyeltndl alacsonyabb
iisszegri tilmogatasr6l nem hozhat6
ddnt6s. A ddnt6s vagy minden
p6nziigyi paramdterdvel egyutt
trimogatja a p6ly6zalot, vagy elveti azt.

(5) A t6rnogatris egyszer megit6lt 6sszeg.
Amennyiben a benyrijtott p lyir;att6l
eltdr6en tdbbletkdlts6gek mertilnek fel,
annak finansziroz6s6ra a Pilydz6
koteles.

(6) Az dnkormanyzati tdmogat6s m6rt6ke az
Allami Pelydzat szerint trirnogathat6 ds

elfogadott tevdkenys6gek 6sszes

elsziimolhat6 kdlts6g6nek legfeljebb 25
%o-a, melyel a Piiyia,6 kizitrblag a
pitlyiuatbwt riltala biaositani sziiks6ges
6nr6szk6nt haszn6lhat fel.

(7)8 Az dnkormdnyzati trimogatris m6rtdke
operativ program keretdben megitdlt
kedvezm6nyes hitel esetdben az ellirt
6nr6sz legfeljebb 50%-a lehet.

(8)e Egy lak6dpiiletre csak egyszer
c6lj 6ban

vrssza nem
nyrijthat6 a rendelet
foglaltaknak megfelel6,

kdztaftozisa, v6tel6r tartozi$a,
valamint lej6rt kdlcstintartozisa,

b) a PAlyiao a piiyiaathoz sztiksdges
saj rit dnrdsszel rendelkezzen.

(3) A (2) bekezdds a) pontjrinak
alkalmazris6ban nem min<istl v6tekir
tartozisnak, ha a lak6ingatlan
tulaj donosti,rsai a vdtelilrat
r6szletekben fizetik meg, €s azt az
ad6svdteli szerz<id6s szerint teljesitik.

(4) A pllyizatbar ig6nyeltndl alacsonyabb
dsszegri tlLrnogatdsr6l nem hozhat6
ddntds. A ddnt6s vagy minden
pdnziigyi param6ter6vel egytitt
trirnogatja a prilyazalot, v^gy elveti azt.

egyszer
c6lj 6ban

(8) Egy lak66ptletre csak
nyijthat6 a rendelet
foglaltaknak megfelel6, vlssza nem

' M6dosltotta: 7/r0f 7. GV. 13.) 5. SI Rend€letbe iktatta: 7/2017. (Iv. 13.) 6. S
e Rendeletbe iktltta: 7/2017. (IV. 13.) 6. $

(3)7 A Q) bekezd6s a) pontjrinak
alkalmazdsriban nem min6siil vdtelir
tartoziLsnak, ha a lak6ingatlan
tulajdonostarsai a v6teliirat
r6szletekben fizetik meg, €s azl az
adrisv6teli szerz6d6s szerint teljesitik.

(5) A Piiy[z6 ktiteles a benyrijtott
pilyi,zatt6l elt6r6 ttibbletktilts6gek
finanszirozis{ra. Amennyiben a
benyrijtott pilyinatl l elt6r6en, a
tdmogatott tev6kenys6gekre
benyrijtott elsz{molt tisszktilts6g
alacsonyabb, a foly6sitandri
timogatisi tisszeget a ktilts6gek
csiikken6s6vel ardnyosan m6rs6keli a
Polgdrmester, a t{mogatds
intenzit6sinak megtart6sa mellett.

(6) Az dnkormrinyzati trimogatiis mdrtdke
az illarri pilyiuat szerint tamogathat6
6s elfogadott tev6kenys6gek dsszes

elszilmolhat6 k6lts6g6nek legfeljebb
25 %o-4 melyet a Piiyta,6 kizir6lag a
piiyiaatbat 6ltala biaositani
sztiks6ges 6nr6szk6nt haszn6lhat fel.

(7) Az 6nkormrinyzati trirnogatds m6rt6ke
operativ program keret6ben megitdlt
kedvezmdnyes hitel esetdben az el6irt
tinrdsz legfeljebb 50%-a lehet.



tdritend6 t6mogat6s.

6. P6nziigri rendelkez6sek

Az dnkormii.nyzati
szerz6d6st az 6llami
eredmdnyhirdetds6t kdvet6
beltl a t6.rnogatrisban
P6ly6a6nak al6 kell
dnkormrinyzati trfunogat6si
hat6rid6ben al6 nem ir6
t6mogatiist elvesziti.

7.S

( 1)'' t6rnogat6si
p6lyAzat

60 napon
16szesitett
imi. Az
szerz6d6st
Piiyiu6 a

(2) A fejleszt6si munkdlatok megkezd6s6t
6s befejezds6t az 0nkorminyzatnak be
kell jelenteni, az Atad s-atvebhe az
Onkormiinyzat k6pvisel6j6t meg kell
hivni.

t6ritend6 tdmogatas.

6. P6nziigri rendelkez6sek

(1) Az Snkorminyzati tdmogatrisi
szerz6d6st az rillami prilydzatra vary
a kedvezm6nyes hitelre vonatkoz6
diint6s k6zhezv6tel6t kiivet6 60
napon beliil a tdmogatdsban
r6szesitett Pdly6z6nak al6 kell irni,
Az tinkormr[nyzati tdmogatdsi
szerz6d6st hatririd6ben ald nem ir6
PAlyAz6 a timogatist elvesziti.

(2) Az Onkorminyzat a beruhdzds
ellen6rz6s6re miiszaki v6gzetts6gii
szakembert jeliil ki, aki a teljesit6st
jeryz6kdnyv kirillitisdval igazolja.

(3) Az iinkorminyzati timogatds
foly6sitrisdnak felt6tele:
a) az rillami tr{mogatr{si szerz6d6s,
illami t6mogat6i okirat, vag/ a
kedvezm6nyes hitelszerz6d6s
mdsolati p6lddnydnak 

^zOnkormdnyzat r6sz6re tiirt6n6
megktild6se;
b) az iinkorm6nyzati tdmogatisi
szerz6d6s megktit6se;

c) a kdztartozdsmentess6g igazol6sa;
d) az Onkormr{nyzat 6ltal kijettilt
mfi szaki v6gzetts6gii szakember
teljesit6s igazol6sa;

e) az tinkormdnyzati timogatisi
szerz6d6sben el6irt elszdmo16s
benyrijtisa;
D az dllami tdmogat6s vagy
kedvezm6nyes hitel foly6sitdsdt
ktivet6en, a megval6sitott
beruhdz6sr6l az illami prilyrizatot
kiir6 vary a hitelt foly6sitri, illetve
meghatalmazottja 6ltal kiadott
teljesit6sigazol6s.

r0 M6dosltoata: 6/2016. (lV. 4.) 4. Srr M6dositott{:7f2017. (lV. 13.) 7. S

(3)" A, dnkormriayzati trimogatrls
foly6sitrlsriLnak felt6tele :

a) az 6llami trirnogat6si szerz6dds,
6llami t6mogat6i okirat, vagy a
kedvezmdnyes hitelszerz6des
hitelesitett m6solati p6ld6ny6nak az
dnkormiinyzat r6sz6re tdrt6n6
megkiild6se;
b) az iinkormanyzati trimogatasi

szerz6d6s megkdt6se;
c) a Trirsashaz ktiztartozls mentessege;
d) a termdszetes szemdly kdztartozls

mentess6ge.

7.$



(5) Amennyiben a piiyiuati felhiv6s aa
lehet6vd teszi, az dnkormrinyzati
trimogatas <isszegdnek legfeljebb 50%-
a el<ilegkdnt foly6sithat6 abban az
esetben, ha a pAlyizati kiirrisban
rdgziletl valamennyi feltdtelnek a
Prilyriz6 eleget tett, a sajAt omeszdt
teljes eg6szdben felhaszndlt4 ennek
hiteles igazolasilt csatolja a piiyiaati
felhivrisban r6szletezettek szerint. Az
dnkormrlnyzati trirnogatris Ssszeg6nek
fennmarad6 50 Yo-a a fejlesztds
elfogaddsdt kdvet6en, ut6finanszirozls
form6j6ban keriil etutal66ra.

(5a)r2 A kedvezm6nyes hitel eset6ben az
dnkormrinyzati tAmogatds
finansziroziisa ktzinolag
ut6finanszirozis keret6ben, a fejlesztds
elfoga&lsdt kdvet6en tdrtdnik.

(6) A piiyiaati p6nziigyi forrasok
felhasznrilas6val megval6sitott
fejlesztds akkor. tekinthetii
elfogadottnak, ha az Allami Pilyizatol
kiir6 szerv elfogadja a teljesit6st,
tov6bb6 az Onkormrfuryzat a szakmai
6s penziigyi beszimol6 elfogadasa
uuini helyszini ellen6rz6st ktivet<ien a
teljesitdst igazolja.

(7) Az elnyert trirnogatris kizArdlag az
tinkorm6nyzati trimogatasi
szerz6d6sben rdgzitetl munkrik

(4) Az dnkorminyzati tr{mogatds
folydsitrlsrira a megval6sitott
fejleszt6s elfogadisa utin, utrilag, a
P lyiilit r6sz6re ttirt6n6 dtutakissal
kertil sor. Az elszdmolds
benyfjtisakor a Pdlyrizrinak
igazolnia kell ^z tinr6sz
felhaszn6k{s6t.

(5) Amennyiben a pily6zati felhiv6s azt
lehet6v6 teszi, az dnkormanyzati
tiirnogatiis iisszegdnek tegfeljebb 50%-a
el6legk6nt foly6sithat6 abban az
esetben, ha a pirlyilzati kiir6sban
rdgziteff valamennyi felt6telnek a
Prilyr26 eleget tett, a sajAt 6nr6szdt
teljes eg6sz6ben felhaszn6lta, ennek
hiteles igazol6s6t csatolja a pirlyiuati
felhiv6sban r6szletezettek szerint. Az
dnkormrinyzati tdmogatris dsszeg6nek
fennmarad6 50 %;o-a a fejlesZds
elfogad6srit k6vet6en, ut6finanszirozis
form6j riban keriil rltutakisra.

(6) A pAlylf;zati p6nziiryi forrdsok
felhasznikisival megval6sitott
fejleszt6s akkor tekinthet6
elfogadottnak, ha ^z rillami
pilyizatot kiir6 vagy a hitelt
foly6sitti szerv elfogadja a teljesit6st,
6s ^z Onkormdnyzat az iltala
kijeltilt miiszaki v6gzetts6gii
szakember teljesit6s igazoltis:it
ktivet6en a szakmai 6s p6nziiryi
beszimo16t j6v6haryta.

(4) Az dnkormritryzati trirnogatris
foly6siuis6ra a megval6sitott fejlesa6s
elfogadrisa utd.n, ut6lag, az
Onkorm6nyzat mriszaki ellen<ire
igazolasrit k6vet6en, a PAlyia6 nev&e
sz6l6, a PilyLz6 6ltal az
Onkormrinyzathoz benyrijtott
szimlamiisolat fiin, a Pilyiz| rdszdre
t<irt6n6 dtutallssal kertil sor. A
sziLrnlamiisolat benyrijtrisakor a
Pdlydz6nak igazolnia kell az dnr6sz
v6llalkoz6 fel6 ttirtdn6 megfi zet6sdt.

(5a) A kedvezm6nyes hitel esetdben az
dnkormii.nyzati uimogatris
finansziroz6sa kizfu6lag
ut6finanszirozis keretdben, a fejlesztds
elfogad6sdt k<ivet6en tdrt6nik.

(7) Az elnyert trimogatris kir;f'rdlag rz
iinkorminyzati t6mogatdsi
szerzdd6sben r gzitett munkfk

12 Rendeletb€ iktetta: 7/2017. (tV. t3.) t. $



(8) A P6lyia6 csak akkor veheti
az Onkormrinyzat iital
tiimogatdst, amennyiben az
Priily6zaton t6rno gatrist nyert.

finanszirozisiira" haszn6lhat6 fel.
Amennyiben az 6nkormdnyzati
temogatasi szerz6ddsben rdgzitett
befejez6si hatirid6ig - amely
legfeljebb egy alkalommal
meghosszabbithat6 - a kivitelezdsi
munkrik nem fej ez5dnek be, a
t6mogat6s nem foly6sithat6, ez ekileg
visszakdvetel6s6r6l pedig intdzkedni
kell.

igdnybe
nyrijtott
Allami

(9) Az elnyert trimogatas csak az allami
t6mogat6si szerz6d6s alAirisit
kdvet6en elvdgzett munkii.k
finansziroz6siira hasznrilhat6 fel.

finanszirozisira hasznrllhat6 fel. Az
iinkormdnyzati tdmogat6si
szerzdd6sben tdgzitett befejez6si
hatirid6 legfeljebb hrirom
alkalommal hosszabbithat6 meg.
Amennyiben a beruhizris elfogadisa
a beruhiz{s megval6sitrlsrlnak
hat6ridej6n beliil nem tiirt6nik meg,
a tdmogat6s nem foly6sithat6, az
el6leg visszaktivetel6s6r6l pedig
int6zkedni kell.

(8) A PAlyiao csak akkor veheti igdnybe
az Onkorm:inyzat 6ltal nytjtott
tifunogatest, amennyiben az iilarr.i
p6lyrlzaton trirnogatlst nyert.


