
BUDAPEST F6VAROS XVI. KERULETI oNKORMAT\TYZAT
ALPOLGARMESTERE

Kdsziilt a 2017. november 15. napjan tartandd Kdpviselitestiileti iildsre
Kdszitette: Erddsnd dr. Kocsis Helga humdn iigtosztalyezet1, Ilittlinger Zoltdn igazgatasi
irodavezetd

Tirry: Javaslat a kdrnyezetet szeruryez6 fritdsi m6d
megsztintet6s6hez nlujthat6 helyi
trirnogat6sr6l sz6l6 rendelet megalkouis6ra

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A F6vritosi Ktlzgyrilds hat6lyon kiviil helyezte az dnkormdnyzati tulajdonban rill6 lak6sok
szociiilis helyzet alapj6n tdrt6nS b6rbead6srinak lakb6r-meg6llapit6si elveir6l, a
lakrisfenntartdsi tdmogatds elveir<il, valamint a lakris6pit6s trimogat6srinak rendszer6rril sz6l6
1712006. (IV. 14.) sz6mri rendeletdt. E rendelet alapj rin alkotta meg a Kdpviselo-testtilet a
2/2009. (L 27.) szixni rendelet6t a lak6sdpit6s, vrlsrirl6s 6s feltjit6s helyi temogat6s6r6l, ezdrt
a rendelet hatiilyon kivtil helyez6se sztiks6ges.

A kamatmentes kdlcscin formrij6ban nyrijthat6 helyi t6mogat6si formrit azonban tov6bbra is
c6lszeni fenntartani. Javaslom, hogy a Tisaelt Kepvisel6-testtilet hatiirozzon meg egy
konk6t c6lt, amelyre a tiimogates nytjthat6, az al6bbiak figyelembevdtel6vel:

A kertileti lakoss6g sz mttra az egdszsdges, 6lhet6 kdmyezet biztositrisa, a levegtitisztasrig
javitiisa 6rdek6ben elengedhetetlen, hogy az elavult kdmyezetszennyez6 flitdsi m6dokat
fokozatosan felv6ltsa a kdmyezetet kevdsb6 szeuryezf, a leveg6 elemeit min6l kisebb
m6rt6kben megterhel6 flitdsi m6d.

Ehhez olyan rendelet megalkotas6ra van sziiks6g, mely nemcsak 6szt6nzi, hanem egy
kamatmentes kdlcsdn form6j6ban t{imogatj a is a keriilet polgirait abban, hogy a korribbi
kdmyezetszennyez6 {iit6si m6d v6gleges felszdmol6siival , a giaizemi ftit6si m6d
bevezet6s6vel tegyenek az egdszs6ges kdmyezet meg6v6sii6rt.

E c6lt szolg6lja a melldkelt, kdmyezetet szennyezri frit6si m6d megsziiLntet6sdhez nytjlhatb
helyi trirnogat6sr6l sz6l6 rendelet-tervezet.

A Szdchenyi terv keret6ben eur6pai uni6s forriisok felhasznriliisdval, a VEKOP-5.2.1-17
k6dszrimf hitelprogram alapj rin - az MFB 6ltal - foly6sitand6 kamatmentes kdlcsdn

,,Lak66piiletek energiahatdkonys6g6nak 6s megrijul6 energia felhaszn6l6s6nak ndve[6s6t c6lz6

hitel" tdbbek kdzdtt frit{si rendszerek korszeriisit6s6re, szigetel6sre, nyil6szrir6k cser6j6re,

valamint megrijul6 energiafondsok, vagyis napelemek, napkollektorok, h<iszivattyuk

bedpit6s6re vehetri igdnybe.

Jelen rendelet-tervezetben szabllyozott trimogat6s ez6rt kiz6r6lag a giuzal t6rt6n6 flit6si m6d

kialakitrisahoz nyujt segits6get oly m6don, hogy a kamatmentes tiimogatasi forma vissza

nem tdritend6 trfunogatassal is kieg6sziil.
A rendelet megalkot6s6t indokolja az is, hogy a keriilet lakoss6g6t6l t6bb jelzds drkezett arra

vonatkoz6an, hogy a lakosokat zavarja a kdmyezettikben l6v5 korszerfitlen,

,ru/r^*

Magyarorsz6g Alaptrirv6nydnek XXI. cikk (1) bekezd6se szerint Magyarorszig elismeri ds

6rv6nyesiti mindenki jogdt az eg6szs6ges kdmyezethez, illetve a XX. cikk (1) bekezddse
alapj6n mindenkinek joga van a testi 6s lelki eg6szs6ghez.



kd,rnyezetszennyez6 flit6si
szennyez<i levegri.
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m6ddal rendelkez6 lak66ptiletek kdm6nye 6ltal kibocsitott

Tekintettel arra, hogy a jogszabrilyi kdmyezet ezt lehet6vd teszi, a K6pvisel6-testUlet
szabadon hatrirozhatja meg, hogy milyen c6l megval6sit6sa drdek6ben, milyen m6don nyujt
t6mogatest a lakosok rdsz6re a k6lts6gvet6sdben e cdlra elktildnitett keretdsszeg erejdig.

A jelenleg hat6lyos helyi trirnogatrisi rendelet szab|lyai alapjan a kdltsdgek 20 %-6ig te{edhet
a t6mogatris mdrt6ke, ezzel szemben jelen rendelet-tervezetben a tiimogat6s a kdlts6gek 50 %-
rit is eldrheti, figyelemmel arra, hogy az ig6nybevev6k el6rel6that6an az alacsonyabb
jdvedelemmel rendelkez6 lakosok kdziil keriilnek ki.

A kdmyezetet szennyezri fritdsi m6d megsztintetds6t cdlz6 helyi tdmogatdsra a 2018. 6vi
kdltsdgvet6sben javaslom a keretrisszeget biaositani.

A v6grehajtris felt6telei:
A rendelet-tervezet az Onkorm6n yzat szlmfua minim6lis tcibbletfeladatot jelent.
A tdrsadalmi hat6sok tisszefoglalisa:
A rendelet-tervezet a kertilet klzigazgatir:'i tertilet6n kamatmentes kdlcsdnt 6s vissza nem
t6ritend<i trimogatiist nyujt azoknak, akik kor6bbi kdmyezetszennyez6 flitdsi m6dr6l
gdziizemri f,itdsi m6dra 6llnak rit.

Tirsadalmi kiilts6gek:
A rendelet-tervezet a tilrsadalom sziiLrnrlra tovribbi kdlts6get nem jelent.
Ktilts6gvet6si hatdsok:
Az Onkormrinyzal az 6ves kcilts6gvetds6ben meghatrirozott keretdsszeget biztos(t a
fiit6skorszenisit6sre val6 ritrill6s tdmogat6sdra.
Eg6szs6giiryi hatdsok:
A rendelet-tervezetben foglalt flitdskorszenisit6sre vonatkoz6 tdmogatas igdnybe vdteldvel a

leveg6min6s6ggel egyiitt a lakoss6g egdszs6ge is jaurl.
Ktirnyezeti hatdsok:
A korszertitlen flitdsi m6d megsziintet6se kedvez6en befolyrisolja a keriilet leveg6min6s6g6t

ds hoh6ztartisrlt, emellett a viiroskdp jar, rl6sa is vrirhat6.

Kdrem a Tisztelt K6pvisel6-testtiletet, hogy a rendeleti javaslatot elfogadni sziveskedjen!

Rendeleti javaslat: Budapest F6vriros XVI. keriileti Onkormiinyzat K6pvisel6-

testtilete megalkotja a kdmyezetet szennyez6 fiit6si m6d

megsztiLntet6s6hez nyujthat6 helyi trimogatrisr6t sz6l6

.......12017 . (. .. ... ) tinkormanyzati rendeletdt'

(Elfogadrisa min6sitett sz6tdbbs6get igdnyel az SZMSZ 18. $
(2) bekezdes a) pontja alapjan) 
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=----- -dr. 
Csomor Ervin

alpolg6rmester

Budapest, 2017. november 3

A jogalkotrisr6l sz6l6 2010. 6vi CX)O(. tdrvdny (Jat.) 17. g-6ban foglalt el6zetes
hat6svizsg6lat dsszefoglal6sa:
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Tdrryalja: Eg6szs6giigyi 6s Szoci6lis Bizotts6g, Kdmyezetv6delmi 6s Kdzbiztonsrigi
Bizotts69

Mell6klet Kdmyezetet szennyez6liitdsi m6d megsztintetds6hez nyrijthat6 helyi trimogatisr6l
sz6l6 rendelet-tervezet



Budapest F6vr{ros XVI. keriileti Onkormrinyzat
Kdpvisel6-testtilet6nek

...12017, tinkormdnyzati rendelete

a ktirnyezetet szennyez6 fiit6si m6d megsziintet6s6hez nyrijthat6 helyi
tSmogatis16l

Budapest F<iv6ros XVI. keriileti Onkormrinyzat K6pviseki-testiilete az
Alaptcirvdny 32. cikk (2) bekezd6sdben meghattuozott eredeti jogalkot6i
hat6skcirdben 6s a Magyarorsz6g helyi rinkorm6nyzatair6l s2616 2011. 6vi
CLXXXX. tdrvdny 13. $ (1) bekezd6s 11. pontjriban meghat6rozott
feladatktirdben elj6rva a k<ivetkez6ket rendeli el:

, I. Fejezet
Altalinos rendelkez6sek

l. A rendelet hatrllya

l.s (l)

(2)

A rendelet szemdlyi hat|lya a Budapest Ftiviiros XVI. keriilet
teriilet6n lak6- vagy tart6zkod6si hellyel rendelkezo az Eur6pai Uni6
tag6llamainak rillampolgaraira, valamint a leteleped6si enged6llyel,
vagy rilland6 szemdlyazonosit6 igazolvrinnyal rendelkezri kiilfiildi
szem6lyekre (tov6bbiakban: k6relmez6) terjed ki.

A rendelet tdrgyihatiiyakizdr6lag a Budapest Ftiviiros XVI. kertilet
teriilet6n tal6lhat6, az ingatlan-nyilvrintart6sba bejegyzett azon
ingatlanra terjed ki, amely krimyezetszennyezo frit6si m6ddal
rendelkezik, 6s amelyben az (1) bekezd6sben meghatdrozott szem6ly

az ingatlan tulajdonosak6nt legakibb 1 dve rendelkezik lak6- vagy

tart6zkodrisi hellyel.

2. rtrtelmez(5 rendelkez6sek

2. S Erendeletalkalmaz6s6ban:

Ktirnyezetet szennyez6 fiit6si m6d: f6val, sz6nnel, olajjal t<irtdn6

f,itds, vegyes tiizel6sii fiitdsi m6d.

Fiit6skorszerisitfist gdzzal tdrt6n6 flit6s kialakit6sa, beledrrve a

sztiksdges terveztet6s, engeddlyeztet6s, szerelv6nyek, anyag,

kivitelez6s, helyre6llit6si munk6latok ktilts6geit, valamint a

1

2
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II. Fejezet
A t6mogat6s felt6telei

A helyi t6mogat6s kizir6lag a kdmyezetet szennyezo frit6si m6d
v6gleges megsziintet6se c6lj6b6l elvdgzendri flit6skorszenisit6shez
nyujthat6. A flitdskorszenisit6s kcilts6gekdnt trlmogatris nyijthat6 a

gizizemt flitdsi m6d kidpitdsdhez kapcsol6d6

a) terveztet6s 6s engeddlyeaet6sk<iltsdgeire,
b) sziiksdges kivitelezdsi munkrik kdlts6geire (anyag 6s munkadij

ktiltsdgek),
c) a korszenisit6shez krizvetlentil kapcsol6d6 helyre6llit6s kdlts6geire.

a) illetve ahdnatdsitban vele egy0tt 6lci szem6lyek egy frire jut6 havi
nett6 6tlagjrivedelme az <iregs6gi ni,ugdij mindenkori legkisebb
<isszeg6nek (tovribbiakban: nlugdijminimum) 250 Yo-6t nem
haladja meg vagy a nyugdijminimum 500 oh-itmeghaladja.

b) a k6relem benyujt6s6t megel6z6 8 6ven beltl helyi t6mogat6sban

r6szesiilt, kivdve ha annak teljes 6sszeg6t a k6relem benyfjt6s6ig
visszafizette.

c) a kdrelem benyujt6s6t megel6zS 8 6ven ttl helyi t6mogat6sban

r6szesiilt 6s annak teljes <isszegdt a szerzod6sben rdgzitett
hatririd<ire nem fizette meg.

d) nem a val6s6gnak megfelel<! adatokat kdz<ilt.

4. A t6mogatis m6rt6ke, felt6telei

5.S (1) A helyi t6mogatiis kamatmentes kolcsonbcil ds vissza nem tdritend<i

trimogat6sb6l 6ll.

kdrnyezetet szennyez6 fi:itdsi m6d v6gleges megsztintet6s6nek
kcilts6geit.

3. Ktirnyezetet szennyez6 fiit6si m6d v6gleges megsziintet6se: fa-,
sz6n-, olaj-, vegyes tiizel6sii fiit6 berendez6s v6gleges megszrintetdse
(lebontrlsa, felsz6mol6sa).

3. A tdmogatis jogcime

3.S

4. S Nem nyrijthat6 helyi trimogat6s, ha a kdrelmez6:
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A kamatmentes kdlcsdn m6rtdke a fiit6skorszenisit6s elszrimolhat6
kiad6sait tartalmaz6 kdlts6gvet6sben szerepki dsszeg 50 %-6ig
terjedhet, de m6rtdke legfeljebb 500.000.- Ft.

A vissza nem t6ritend5 tiimogat6s m6rtdke 100.000.- Ft.

Helyi trimogat6s akkor nyrijthat6, ha a k6relmez6 es a vele egy
hdnartisban 6l6k keszpenz megtakarit6sa a (3) bekezd6sben
meghat6rozott vissza nem t6ritend6 td:mogat6s risszegdvel egyiitt, a
(2) bekezdds szerinti kciltsdgvet6sben meghat6rozott risszeg 50 %-6t
el6ri.

III. Fejezet
Elj6risi szabilyok

5. A pily6zati elj{r6s kiirdsa, az ig6nyl6s rendje

A helyi t6mogatils irrinti k6relmet az Egf,szs6gtigyi 6s Szocirilis
Bizotts6g (a tovebbiakban: Bizotts6g) altal kiirt pLlyinat alapj6n
minden 6vben janu6r 1. napj a 6s m6rcius 31. napj a k<izritt lehet
benyrijtani.

Helyi t6mogat6sra maximum az Onkorm6nyzat kdlts6gvetds6ben e

c6lra meghat6rozott dsszeg haszn6lhat6 fel.

A helyi t6mogat6sra ir6nyul6 k6relmet az (l) bekezd6sben foglalt
hatririd6n beliil a Budapest XVI. kertileti Polgiirmesteri Hivatalban
kell benyujtani. A hat6rid6 elmulaszt6sa eset6n a Bizotts6g a k6relmet
drdemi vizsgrilat ndlktil elutasitja.

A k6relemhez mell6kelni kell az al6bbi iratokat:

a) a k6relmez6 6s a vele egy hAnartdsban 6l<ik rendszeresen m6rhet6

havi nett6 ritlagi<ivedelmdnek a k6relem benyrijt6s6t kdzvetlentil
megelriz6 hrirom havi igazolflsit, ha van, a kiilftildtj,n szerzett
jdvedelemr<il s2616 igazol6st, dnad6z6 eset6ben a Nemzeti Ad6- ds

Vrimhivatal rlltal kirillitott kdrelem bead6s6t megel6z6 6vre

vonatkoz6 jdvedelem6nek igazolflsit;

b) a 16. dlet6v6t betctltdtt tanul6(k) vonatkoz6siiban nappali tagozatos
j ogviszonyt igazol.6 iskolal6togatrisi igazoList;

c) a fiitdskorszenisitds tervezo vagy kivitelez6 6ltal k6szitett

kolts6gvetds6t;

d) a p6nzbeli megtakarit6st hitelt 6rdemlS m6don bizonyit6
igazol6st;

e) nyilatkozatot arra vonatkoz6an, hogy az Onkorm6nyzat a tdrverry

keretei kdztitt a szem6lyes adatait - melyet az Onkorm6nyzat a

t6rnogat6s elbir6kisrihoz kdr - jogosult kezelni ds nyilv6ntartani.

(3)

(4)

6.S (l)

(2)

(3)

(4)
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6. A k6relem elbiril6sa

A helyi t6mogatiis ir6nti kdrelmet a Bizottsiig a p|lyizat lejdrtit
kcivet6 hatvan napon beliil birSlja el. A Bizotts6g hatirozata ellen az
6rtesit6st kcivet6 15 napon beliil a K6pvisel6-testtilethez lehet
fellebbezri.
A Bizottsrig a k6relem elbir6l6sa el<itt k<imyezettanulm6nyt, helyszini

ellen6rz6st kdszittet.

Az Onkormdnyzat es a helyi t6mogat6sban r6szesiil6 irrisbeli
szerz6d6st k<it.

A helyi trimogat6s felhaszn6l6s6val megval6sitott flit6skorszenisitdsre
a tartozirs teljes visszafizet6sdig jelzriloglogot kell bejegyeztetni az
Onkorm6nyzat jav6ra. Az ingatlan 6rt6kesit6se esetdn az drtdkesitdst
az Onkorm6nyzatnak a t6mogatott szemdly kdteles bejelenteni 6s

egyidejiileg igazolni, hogy az ingatlan tj tulajdonosa a tiimogatils
visszafizetdsdt 6tv6llalja. Aw6llalisi nyilatkozat hirinyriban a
t6mogatott szemdly kdteles a tartozds egy6sszegti visszafizetds6re. A
jelz6logjog bejegyzds6hez sztiks6ges dokumentumokat a t6mogatott
szem6ly kdteles beszeremi ds annak esetleges kdltsdgeit viselni.

Az 5. $ (2) bekezdds6ben meghat6rozott kerettisszeget meghalad6
pillydzati igdny esetdn a Bizotts6g az egyedi dlethelyzet
figyelembevdteldvel - mdrlegel6si jogkcirben elj6rva - birrilja el a
piiy|zatokat.

7 . A t{mogatis felhasznilisa 6s visszalizet6se

8. S (1) A helyi t6mogatris csak e rendelet 3. $-riban megiel<ilt cdlra

hasznrilhat6 fel.

(2) A 6. S (4) bekezdds c) pontja szerinti kcilts6gvet6sben szerepl6

korszenisitdsi munk6latokat a t6mogat6sban rdszesiil6 szem6ly a

szerz6d6s megkdt6s6t51 sz6mitott egy dven beltil ktiteles elv6gezni 6s

bejelenteni a Bizottsiignak. A t6mogatott ktiteles tovribb5 a

korszenisit6s ktilts6geit igazol6 sz6ml6t vagy sz6ml6kat bemutatni 6s

annak kiegyenlit6s6t igazolni.

(3) A t6mogatris jogszeni felhasznril6s6t, a tervezett ds tiimogatott
korszenisit6si munk6latok elv6gz6s6t a Bizottsrig a Polgrirmesteri
Hivatal irtjrin ktimyezettanulm6ny sor6n ellentirizteti, es err61 igazokist

6llit ki a k6relmezci rdszdre.

7.S (l)

(2)

(3)

(4)

(5)
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(4) Amennyiben a korszenisit6si munk6latok a (2) bekezdesben foglalt
hatririd6n beltil nem fejez6dnek be, a Bizotts6g a (2) bekezd6sben
foglalt hat6rid<it - a t6mogat6sban 16szestil6 kdrelmdre, mdltrinyolhat6
indokok alapjan - legfeljebb 6 h6nappal meghosszabbithatja.

(5) A kcirnyezetszennyez6 fritdsi m6d vdgleges megszrin6s6t a Bizottsilg a

Polgrirmesteri Hivatal ritjrin a t6rmogatils teljes id6tartama alatt (a
trimogatrls teljes risszeg6nek visszafi zetds6ig) ellenririaetheti.

(6) A kcimyezettanulm6nyok, helyszini ellen6rzdsek yegzese sor6n a

t6mogat6sban rdszesiilo egyiittmrikodni kdteles.

(7) A helyi t6mogat6s cisszeg6t legfeljebb 5 6v alatt havi egyenl6
rdszletekben kell visszafizetni. A visszafizetds kezd6 id<lpontja a (3)
bekezd6sben foglalt igazol6s kirillit6s6t krivetci h6nap els6 napja.

(8) A Bizotts6g a tdrlesztds id6tartama alatt egy alkalommal hat h6napig
terjedci fizet6si halaszt6st engeddlyezhet, ha a t6mogat6sban r6szesitett
6s a vele egy h|*artdsban 6lcik meg6lhetdsdt, l6tfenntartrisrit a

16szletek visszafizet6se 6tmenetileg vagy tart6san veszdlyezteti.

(9) A Bizotts6g a helyi trimogatiis hritral6v6 torleszt6 rdszletdnek
visszafizet6s6tcil a t6mogatiisban rdszesitett kdrelmezri elhaklloz6sa
eset6n eltekinthet, amennyiben a visszafizet6sre kcitelezett 6s a vele
egy hirilartdsban 6l6k meg6lhet6s6t, ldtfenntart6srit a rdszletek
visszafi zet6se 6tmenetileg vagy tart6san v eszely eileti.

9. S (l) A helyi t6mogat6sban r6szesitett a helyi t6mogatiist vagy annak

h6tral6v6 rdszdt a Polgari Trirv6nykdnyv szerinti k6sedelmi kamattal
n<ivelten kdteles egy dsszegben visszafizetni, ha:

a) a val6s6gnak nem megfelelci adatok k6zl6s6vel jutott a

t6mogat6shoz,

b) ha egytittmiiktid6si kritelezettsdg6t megszegve a

kdmyezettanulm6nyok, helyszini ellenrirzdsek vegzdsdt

akad{lyozza,

c) a helyi t6mogat6s felhaszn6l6s6val flitdskorszenisitett lakest

r6szben vagy eg6szben nem lakris cdlj6ra hasznrilja, vagy a^
m6snak lak6s vagy nem lakiis c6ljrira 6tengedi vagy b6rbe adja;

d) a frit6skorszenisitds sor6n, a k<imyezetet szennyezo ftitdsi m6d

nem kertil v6glegesen megsziintetdsre' vagy a tdmogatAs

id6tartalma alatt vissza6llitiisra keriil.

(2) Amennyiben a helyi t6mogatrisban rdszesitett szem6ly a rdszletfizet6si

kritelezetts6g6t irrisbeli felsz6lit6s ellen6re hrirom havi tdrleszt6 r6szlet

vonatkoz6s6ban nem teljesiti, abbat az esetben a teljes fennmarad6

cisszeg azonnal, egy 6sszegben esed6kess6 v6lik.

(3) Az (l) 6s (2) bekezd6sben szabiiyozott visszafizetdsi kdtelezettsdg a
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kamatmentes kcilcsrin 6s a vissza nem tdritendri tilmogatds form6j 6ban
nyujtott helyi t6mogat6s <isszeg6re is kiterjed.

IV. Fejezet
Zi16 rendelkez6sek

10. S (1) E rendelet 2018.janurir 1-j6n ldp hat6lyba.

(2) A rendelet hatrllybaldpds6vel egyidejiileg hatilydt veszti Budapest
F6vriros XVI. Ker0leti Onkorm6nyzatrak a lak6sdpit6s, v6srirkis 6s

fehijit6s helyi t6mogat6srir6l sz6l6 212009. (L 27.) rendelete.
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Alta16nos Indokolds

A rendelet a kdmyezetet szennyezo, korszenitlen flit6si m6d megsziintet6se
c61j6b6l keriilt megalkot6sra, a lakoss6g flit6skorszertisit6sre ir6nyul6
trirekv6s6nek dszt<inzdse ds t6mogat6sa c6ljrib6l.

R6szletes indokol6s

1.S

A rendelet hat6iy616l rendelkezik.

2.S

Ertelmez6 rendelkezdseket foglal mag6ba.

3. - 4.S

A t6mogatSs ig6nybevdtel6nek jogcimdt, valamint jogosults6gi feltdteleit
hatArozzameg.

s.s

A helyi trimogat6s mdrtdkdt ds felt6teleit tartalmazza.

6.- 7.S

Apiiylzati elj6r6s rendj6t (pillyiuat kiir6s6t, t6mogatris ig6nyl6sdt, elbir6l6s6t)
szabiiyozza.

8.- e.s

A trimogat6s felhaszn6l6s6r6l 6s a jogosulatlanul ig6nybe vett t6mogat6sra

vonatkoz6 szab6lyokr6l rendelkezik.

2616 rende lkez6seket tartalmaz.
10.s


