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BUDApEST rovAnos xvt. xrRULBrr oNxoRtvtANvzlr
.q.LpoLcARMESTERE

Kisziilt a Kdpvisel1+estiilet 2017. dprilis 12. napjan tartand6 iildsdre!
Kiszitette: dr. Pdcsi Mdria pdlydzati referens

Tfrgy: Javaslat a XVI. keriileti tdrsashiizak 6s lak6sszdvetkezeti
lak6dptiletek fehijit6sanak p6nztigyi trimogat6sar6l sz6l6
rendelet m6dosit6siira

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Budapest F6varos XVI. kertileti Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete a 301201,5. (XI. 23.)
dnkorm6nyzati rendelet6vel m6dositotta a XVI. keriileti t6rsash6zak ds lakiisszcivetkezeti
lak66piiletek feltjitdsrinak p6nziigyi t6mogatiis6r6l sz6lo 312015.01. 20.) dnkormiinyzati
rendeletet (a tov6bbiakban: Rendelet), annak 6rdekdben, hogy a 22912015. (VI. 24.) Kt.
hatarozatban foglaltak szerint a keriileti lak6stulajdonosok 6ltal elnyert ,,klimabar6t" kcizponti
tamogatast Budapest F6vriros XVI. keriileti Onkormrinyzat (a tov6bbiakban: Onkorm inyzat) -
az altala kiirt pirlyilzat alapjan - tov6bbi t6mogatrissal eg6szithesse ki.

Ezt krivet6en a Kdpvisel6-testnlel a 612016. (IV.4.) <inkorm6nyzati rendelet6vel m6dositotta a
Rendeletet, amelynek c6lja volt a rendelet hat6ly6nak kiterjeszt6se a csal6di hazas
lak66piiletek eset6ben a termdszetes szem6lyekre, az 6'llami t6mogatiis formrijrinak
kieg6szit6se visszateritend6 trimogatrlsi formrlra, lovirbbd az dnkormrinyzati t6mogat6si
szerz6d6s al6ir6sara vonatkoz6 napok sz6m6nak ncivel6se.

A Rendelet jelen m6dosit6srinak cdlja a kedvezmdnyes hitelhez el6irt 6nr6sz <inkormiiLnyzati
tiimogatdssal val6 rdszbeni kieg6szit6se feltdteleinek megteremtdse, a pAly,Zat titgyitt kepez'
lak66piiletben a pilyAzatot benyrijt6 tulajdonos lakcimmel val6 rendelkez6s6nek el6iriisa,
lovitbb| az egy lak66piiletre igdnyelhet6 dnkormdnyzati tiimogat6s sz6milnak meghatilrozSsa
elt6r6 tev6kenysdg eset6ben.

Javasoljuk, hogy a m6dositott Rendelet alapjan meghirdet6sre keriil6 <inkorm6nyzati p5,lyi:zati
felhiv6sok p6nziigyi fedezet6nek biztosit6sAra az Onkorm6nyzal 2017.6vi k<iltsdgvet6s6r6l
szol6 2312016. (XII. 21.) 6k. rendelet L sz. m6dosit6sakor, a 2016. 6vi szabad k<iltsdgvet6si
maradv6ny terh6re 50 000 000 Ft keriiljtin elkiildnit6sre a 6./.4. mell6klet,,43. P6lyrizati keret"
krilts6gvet6si soron.

A jogalkot6sr6l sz6l6 2010. 6vi C)O(X. ttirv6ny 17. $-6ban foglalt el6zetes hatrlsvizsg6lat
6sszefoglal6sa:
A v6grehajtis felt6telei:
Az Onkormanyzat szrfunrira tiibbletfeladatot jelent.
A t:lrsadalmi hatrisok tisszefoglal{sa:
Az energia-megtakarifis csal6di hazak esetdben is rezsicsrikkent6st eredm6nyez, tov6bb6 a

komplex korszenisft6s eredmdnyek6nt nrivekszik a lakiisok ara t6rsashi2ak, lak6sszdvetkezeti
lak6dptiletek 6s csal6di hrizak esetdben egyar6nt.
Tirsadalmi kiilts6gek:
A tervezet a tarsadalom szdmdra nem jelent kdlts6get.
Ktilts6gvet6si hatisok:
A k<ilts6gvet6si forr6st az k<iltsdgvet6si rendelet k<ivetkez6 m6dosit6sakor biztositjuk.



Eg6szs6giigyi hatr{sok:
A korszenisit6s energia-meglakaritrist eredmdnyez, amelynek hatisiira csdkken a lok6lis
szerrny ezt5 any agok mennyi s6 ge, p l. szril 16 por.
Ktirnyezeti hatdsok:
A korszenisit6s energia-megtakarit6st eredmdnyez, ez6ltal csokken a kdmyezet terhe16se.

Kdrem a Tisztelt Kdpvisel6{esttiletet az el6terjeszt6s megt6rgyal6s6ra 6s a rendeleti javaslat
elfogad6sara!

Rendeleti javaslat I.: Budapest F6v6ros XVI. keriiteti Onkorminyzat Kdpvisel6-testt.ilete
megalkotja a XVI. kertileti tiirsashazak 6s lakdssz<ivetkezeti
lak66ptiletek felfjit6s6nak p6nziigyi t6mogatrisrir6l szolo 3 l20l 5.
(ll. 20.) dnkormdnyzati rendelet m6dositrisar6l sz6lo .../2017 . (.. .)
dnkorm6nyzati rendeletet.

(elfogad6sa min6sitett sz6tiibbs6get ig6nyel az SZMSZ 18. $ (2)
bekezdds a) pontja alapjrin)

Hat{rozati javaslat II.:
Budapest F6vdros XVI. ker0leti Onkormri.nyzat K6pvisel6-testiilete
egyel€rl azzal, hogy a m6dosit6sakor a Rendelet alapjan
meghirdetdsre keriil6 pdlyazati felhivrisok pdnztigyi fedezet6re
50 000 000 Ft kerilljdn biaositrisra.

A Kdpvisel<i-testijlet felkdri a Polgirmestert, hogy az Onkorm6nyzat
2017 . €vi kdltsdgvetds6r6l szolo 2312016. CXII. 2l .) 0k. rendelet 1.

sz. m6dositrisakor, a 2016. 6vi szabad k6lts6gvet6si maradv6ny
terh6re 50 000 000 Ft-ot kiil<initsen el 6./A. mell6kler ,,43. Palyazati
keret" kdltsdgvetdsi soron.

Hatdrido: 2017 . 6vi kdltsdgvet6s m6dosit6sa

Felel6s: Kov6cs P6ter polg6rmester
(Elfogadrisa egyszeni tribbsdget ig6nyel)

U
Sz6s1 J6zsef
alpolg6rme\ter

L6Sam:

t.,:
*;;s;ilro
jegyzo

T{rgyal6sra illet6kes bizottsrig:
Gazdasigi 6s P6nziigyi Bizottsrig
Kiirnyezetv6delmi 6s Ktizbiztonsrigi Bizottsr{g
Mell6klet:

1. sz.: rendelet-tervezet

Budapest, 2017. 6prilis 04.
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Budapest F6v6ros XVI. Keriileti Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilet6nek
...12017. (... ...) iinkorminyzati rendelete

a XVL keriileti tirsash{zak 6s lak{ssztivetkezeti lakri6piiletek fehijitrisinak p6nziigr'i
tdmogatris6rril sz6l6 3/2015. (II.20.) tinkorminl,zati rendclet m6dositis{16l

Budapest Fovdros XVI. kertileti Onkormrinyzat K6pviselo-testtilete az Alaptcirvdny 32. cikk
(l) bekezdds a) pontj:iban kapott felhatalmazis alapj6n. a Magyarorsziig helyi
dnkormrlnyzatair6l sz6l6 201 l. dvi CLXXXIX. t6rvdn) 41. .s (9) bekezddsdben foglalt
feladatkdrdben eljiirva a keriileti lak6dptiletek leltjit6sdnak pdnziigyi tiimogatdsrir6l a
kdvetkezoket rendeli el:

l.{i

Budapest Fcivriros XVI. kertileti Onkormiinyzat Kdpvisel<i-testtiletdnek a XV[. kertileti
tiirsashrizak ds lak6ssz6vetkezeti lak6dptiletek l-eltijitas6nak pdnztigf i trimogatasrir6l sz6l6
3/2015. (ll. 20.) dnkorm6nyzati rendelete (tovribbiakban: Rendelet) l. $-a hely6be a kcivetkezo
rendelkezds ldp:

,,1. $

(1) E rendelet c6lja. hogy az illetdkes miniszter Altal a klimavriltozds n.r6rsdkldse drdekdben
kiirl - a (2) bekezdisben foglaltak szerinti ..klimabariit" iillami pdlyiizatokon (a
tovribbiakban: rillami prilyrizat) r6szt vevci, ezen rendelet hatt ya aliL tarloz6 jogi ds

termdszetes szem6lyek 6ltal, az allami pitlyhzaton elnyefi vissza nem tdritendo 6s/vagy
visszatdritend<j k<izponti 6nioga6st, vagy operativ programok (2014-20) keretdben
megitdlt kedvezmdnyes hitelhez eloirt 6nrdsa. Budapest Fcivdros XVl. kertleti
Onkormiinyzat (a tovdbbiakban: Onkornrdnlzatl - az lllala kiifi plryAzal alapJirn
tov6bbi trimogat6ssal egdszitse ki.

(2) Az (t)
a)

b)

c)

d)

bekezd6s alkalmazisiiban .,klimabarit" rillami prilyazatnak minostilnek:
a lak6dptiletek energia-megtakaritdst eredmdnyezii korszerusitdsdnek,
f'el[iitris6nak 6s a lak6dptiletek kcilnyezete 1-el[rjit6szinak (a tov6bbiakban egytitt:
felnjitds) tdmogatiisa cdlldb6l kiirt iillami piill'azatok ds operativ programok
keret6ben meghirdetett kedvezm6nl,es hitelprogran.rok:
a kertilet kdrnyezetvddelmi problemiiinak megoldiisa. kornyezet- ds

termdszetvddeln.ri cdl jainak megval(rsftiisa 6rdekdben kiirt AItami palyrizatok;
a megirjul6 energiafbrriisok alkalmaziisiinak tiimogatasiira (pl. napkollektoros
rendszer tervez6sinek t6mogatdsa) kiirt allami p.ilyazatok:
graffitik. plakritok eltiivolftiisanak es egyidejirleg a homlokzal antigraffiti
vddordteggel tctrtino ellat6sdnak tamogatrisrira kiirt rillarni prilyrizatok."

2.$

A Rendelet 2. $-a hely6be a k<ivetkez6 rendelkez6s l6p:

,.A rendelet hatzilya Budapest XVI. kertilet k<izigazgatdsi teriiletdn taliilhat6 tarsashiizakra,
lakiisszdvetkezeti 6ptiletekre es azok tulaidonos lak6kozdssdgeire (tiirsashAz,

lakiisszdvetkezet). valamint a csaLidi h6zakra is azok term6szetes szemdly tulajdonosaira (a



tov6bbiakban egyiittesen: Pdlydz6) teried ki. anrennf iben a tulajdonos lak6 lakcimmel
rendelkezik a piiyivat trirgy6t k6pezo lak6dpiiletben ds megf'elel a mindenkori prilyrizati kiinis
felt6teleinek."

A Rendelet 3. $ b) ds d) pontjai helydbe a kdvetkezo lcndclkezdsek ldpnek

..b) Kiizponti timogatds: a kcizponti koltsdgvetdsi keretdsszeg ds/vagl uni6s p6nzLigyi forrris
terhdre. a klfmaviiltozds mdrsdkldse erdek6ben kiirl [rn. ..klfmabardt" rillami pdlydzat utidn
elnyert tamogatds, vagy operativ program kereteben rnegitelt kedvezm6nyes hitel;

d) Kedvezm6nyezett vr{llalkozis: a tdrsashdzban. vagy lakdsszovetkezetben Iak6s

tulajdonj ogrival rendelkezo vrillalkozris. tovribbri csaladi hdz tulajdonjogdval rendelkezo
viillalkoziis."

4.S

A Rendelet 5. $ (l) pontja hely6be a kdvetkezti rendelkez6s l6p:

.,(l) Az dnkorm6nyzati tiimogatiis elnler6se pdlyivati eljrirris ttj6n t6rt6nik. A piilyizati
felhivrist az Onkormdnyzat lap.iriban (XVl. Keriileti U.isAg) es az Onkormdnyzat honlapjiin
(www.bpI6.hu) kcizz6 kell tenni."

s.$

A Rendelet 6. S (3) bekezdds helydre a kcivetkezo rendelkez6s l6p

,,(3) A (2) bekezdes a) pontj6nak alkalmazdsriban nem minosiil v6teliir tartozdsnak. ha a
lak6ingatlan tulajdonost6rsai a vdteliirat rdszletekben lizetik meg. es a^ az adrisvdteli

szerzodds szerint teljesitik.''

6.S

A Rendelet 6. $-a a kdvetkezi5 (7) 6s (8) bekezd6sekkel eg6sziil ki:

..(7) Az <inkormrinyzati t6mogat:is mirldke operatfv program keret6ben megitdlt
kedvezmdnyes hitel esetdben az eloirt dnrdsz legt'eljebb 50%-a Iehet.
(8) Egy lak6dpiiletre csak egyszer nyuithat6 a rendelel cdljdban foglaltaknak megf'elelo.
vissza nem t6ritendo t6mogatris."

7.S

A Rendelet 7. $ (3) bekezddse hely6be a k<ivetkez6 rendelkezds l6p

l

3.S

..(3) az rillami trimogatrisi szerzcid6s. 6llami t6mogatoi okirat. vagy a kedvezmdnyes
hitelszerztldds hitelesiteft mdsolati p6ldrinydnak az Onkormdnyzat rdszdre tdrteno
megktilddse;
b) az dnkormdnyzati tamogadsi szerzod6s megkcitdse:



c) a Trirsashriz kci ztartoz{s mentessdge;
d) a termdszetes szemdly kriztarloz6s mentessdge."

8.$

A Rendelet 7. $-a a kdvetkez6 (5a) bekezddssel eg6sziil ki:

,,(5a) A kedvezm6nyes hitel eset6ben az inkorminyzati timogateis finanszirozisa kizdrolag
ut6finansziroziis keret6ben, a fejleszt6s elfogadiisiit k<ivet<ien t6rt6nik."

e.s

(1) E rendelet 2017. dpritis 24. naplin ldp hatrilyba.

(2) E rendelet a bels6 piaci szolgriltatrisokr6l szolo. az Eur6pai Parlament 6s a Tanecs
20061 123 IEK ir6nyelvnek val6 megf'eleldst szolgril ja.

Ancsin Lfszki
.jeg:ii

Kovfcs P6ter
ytlgtirntestcr



,l

Altol,ino. indokolIs

A rendelet megalkot6s6nak cdlja a rendelet hatiilydnak kiterjesztdse az Eur6pai Bizottsiig iiltal
elfogadott operativ programok (201!+-20) keret6ben megitdlt kedvezm6nyes hitelhez eloirt
6nr6szhez nyrijtand6 t6mogatasra.

116szlctcs indokolhs

I $

3.$

6.$

7.|i

A rendclet ciliat pontositja

2.$

Elonja a piiybzatot benyujt6 lakcimmel rendelkezdsdnek sztiks6gess6gdt a ptlyfual tdrgyitt
k6pezo lak6ingatlanban.

Az {rtelmezo rendelkez6sekben bovfti a kedvezmdnyes hitellel a kdzponti t6mogatiis
fogalmrit, tov6bbd bedpiti a vdllalkozrisok krizd a csaliidi hfu tulajdonjogiival rendelkezo
v6llalkoz6st.

4.S

Az 0nkorm6nyzat lapja nevesit6sre, a honlapja pedig m6dosit6sra keriil.

s.$
A Trirsashiiz tulajdonost6rsai helyett a lakoingatlan tulajdonostdrsait nevesiti.

Az rinkormrinyzati tamogatAs vetitdsi alapjdt kiegdszfti a kedvezm6nyes hitelhez kapcsol6d6,
eloirt dnrdsszel. toviibb:i annak n.rdrt6kdvel. Eltjfria. hogy' egy lak66piiletre egy alkalommal
lehet onkormriny zati. \'issza nem t6ritendci tanlogatiisl igenl be r enni.

Tcirli a benyuitott ds elfogadott dllami pllydzat Onkormany'zathoz tdrt6no benytjtdsrinak
sziiksdgessdgdt, toviibbd a kciztarlozds nlentesseget. mint ktivetelmdnyt kiterjeszti a

termdszetes szemdlyekre is.

8.$

A kedvezmdnyes hitel 6nr6sz6hez kapcsol6do onkorrniinyzati tAmogatiisra vonatkozoan
eloirja a finansziroz6s m6djrit.

e.$
2616 rendelkezdseket lartalmaz.



)

A vriltozisok ktivet6se (k6thas:ibos forma)

Budapest F6vriros XVI. Keriileti
6nkormri nyzat K6pvisel6-lesl iilet6nek

3/2015. (II. 20.) iinkorminyzati rendelete

Budapest F6viiros XVl. keriileti
Onkormrinyzat Kdpviselo-testtilete az.

Alaptcirvdny 32. cikk (1) bekezdes a)
pontj6ban kapott l'elhatalmaz6s alapjin,
Magyarorsziig helyi 6nkorm6nyzatair6l sziil6
2011. 6vi CLXXXX. torvdny 41. $ (9)
bekezd6sdben lbglalt feladatkordben elj6rva a
kertileti lak6dpiiletek felii itdsrinak pdnziig-vi

t6mogatrisar6l a kcjvetkezoket rendeli e1:

l.$

(l) E rendelet cdlja. hogy az illet6kes
miniszter 6ltal a klfmavaltozas mdrs6kl6se
6rdekdben kiirt - a (2) bekezd6sben
foglaltak szerinti ,.klimabarrit" - 6llami
p6lyrizatokon (a tovdbbiakban: 6llami
ptLlydzat) rdszt vev6. e rendelet hatrilya aLi
tarloz6 jogi ds term6szetes szemdlyek iiltal.
az lllami p6ly6zaton elnyert vissza nem
tdritend6 6s/vagy visszatdritendo kozponti
tamogat6st Budapest Fov6ros XVI. keriileti
Onkorm6nyzat (a tovrlbbiakban:
Onkorm6nyzat) - az dltala kiirt pdly6zat
alapj6n tor,6bbi t6mogatissal egeszitsc ki.

(2) Az (l) bekezd6s alkalmaz,isiiban
,,klimabar6t" 6llami piilydzatnak mirT osiilnek:

.. Budapest F6v6ros XVI. Keriileti
Onkorm{nyzat K6pvisel6-testtilet6nek

... 12017.(... ... ) tinkorm:inyzati rendelettel
m6dositott 3/2015. (II. 20.) tinkormdnyzati

rendelete

a XVI. keriileti t{rsash:izak 6s

lakdssztivetkezeti lakrS6piiletek
fehijit6sinak p6nziigyi tdmogatf s{16l

szr516 rendelet m6dositrlsirril

Budapest Fovdros XVI. keri.ileti
Onkormdnyzat K6pviselotestiilete az

Alaptdrr,6ny 32. cikk (1) bekezdds a)
pontjriban kapott f'elhatalmazds alapjrin,
Magyarorszdg helyi onkorm6nyzatai16l s2616

2011. 6vi CLXXXX. tilrvdny 41. $ (9)
bekezddsdben foglalt leladatkcir6ben eljiirva a

keriileti lak6dpiitetek l'cl{ij itrisrinak pdnziigyi
trimogatasdr6l a krjvetkezoket rendeli el:

l.s
(1) E rendelet c6lja, hogy az illet6kes
miniszter 6ltal a klimavfltozris m6rs6kl6se
6rdek6ben kiirt - a (2) bekezd6sben
foglaltak szerinti ,,klimabar{t" - rillami
p:ilyrizatokon (a tov6bbiakban: :illami
pilyizat) r6szt vev6, e rendelet hat6lya ald
tartozri jogi 6s term6szetes szem6lyek :iltal,
az dllami pdlydzaton elnyert vissza nem
t6ritend6 6s/vagy visszat6ritend6 ktizponti
timogat6st, \aW 

^z 
Eur6pai Bizottsrig

6ltal elfogadott operativ programok (2014-
20) keret6ben megit6lt kedvezm6nyes
hitelhez (a tovribbiakban: operativ
program keret6ben megit6lt kedvezm6nyes
hitel) el6irt tinr6szt Budapest F6viros
XVI. keriileti Onkorminyzat (a
tov{bbiakban: 6nkorm{nyzat) - az lltala
kiirt pf,lyizat alapjfn - tovdbbi
t6mogatrissal eg6szitse ki.

(2) Az (l) bekezd6s
,,klimabarit" :illami

alkalmazfs{ban
pilyirzatnak

a XVI. keriileti tdrsashrizak 6s

lakdssziivetkezeti lak156piiletek
fehijitris{nak p6nzii gyi t6mogat:isri16l

sz6l6 rendelet m6dositris{rril

(Kivonatos form{banl) (Kivonatos formriban!)



a) alak66ptiletekenergia-megtakaritdst
eredmdnyezci korszenisitesenek.
feltjitrisdnak ds a lak66ptiletek k6rnyezete
feltjit6sdnak (a tovribbiakban egyiitt:
feltjitds) tiimogatiisa cdlj6b6l kiirt 6llami
piilyAzatok;

A rendelet hatrilya a Budapest XVI. keri.ilet
kozigazgatiisi terilletdn taldlhat6
tiirsash6zakra. lakiissziivetkezeti 6ptiletekre
6s azok lak6koziiss6geire (tarsashAz.

lakdsszcivetkezet). valamint a csaliidi hiizakra
6s azok temrdszetes szem6ll' tulaj donosaira
(a tovebbiakban egyiittesen: Prill'626) terjed
ki. anrennyiben megfelelnek a mindenkori
pirly 6zati ki irris felt6teleinek.

-t.li

Ll rcndclcl alkalmazhsiban :

b) Kdzponti tiimogat6s: a kcizponti
k6lts6gvetdsi keret6sszeg terhdre. a

klimaviiltoziis m6rsdkl6se 6rdek6ben kiirt. irn.

..klimabarrit" dllami prilyrizat ritj6n elnyert
tamogatAsl
d) Kedvezm6nyezett vallalkoziis: a

trirsashazban vagy lakdsszdvetkezetben lakris
tutajdonjogrival rendelkezo vrillalkozris;

min6siilnek:
a) a lak66piiletek energia-megtakaritrlst
credm6nlez6 korszeriisit6s6nek,
feltj itris{n ak 6s a lakri6p iiletek kii rn.r.- ezete
felfjitrls{nak (a tovribbiakban egyiitt:
felfjit:is) t6mogat:isa c6ljib6l kiirt dllami
p:llydzatok 6s operativ programok
keret6ben meghirdetett kedvezm6nyes
hitelprogramok;

A rendclct hatflya a Budapest XVI.
keriilet kiizigazgatfsi teriilet6n tal:ilhat6
tfrsashizakra, lakrlssztivetkezeti
6piiletekre 6s tzok lakriktiztiss6geire
(trirsashriz, lakissztivetkezet), valamint a

csal:idi hizakra 6s azok term6szetes
szemdll' tulajdonosaira (a tovdbbiakban
eg.viittesen: Pilf iu6) terjed ki,
amennviben a tula.jdonos lak6 lakcimmel
rendelkezik a pf'lyirzat tirgydt k6pez6
lakri6piiletben 6s megfelel a mindenkori
pirly:lzati kiirrls felt6teleinek.

E rcndclct alkalmazis6ban:

b) Kiizponti trimogat{s: a kiizponti
ktilts6gvet6si keretiisszeg terh6re, a

klimavriltozris m6rs6k]6se 6rdek6ben kiirt,
rin. ,,klimabar:it" illami p{11'6zat Itjin
elnl'ert t:lmogatis, vagv operativ program
keret6ben megit6lt kedvezm6nl'es hitel;
d) Ke dvezm6nl'ezett vrillalkozis: a

tirsash{zban yag}' lakrlssziivetkezetben
lakris tulajdonjog{val rendelkez6
v:illalkozis, tovribb6 csaLidi hfiz
tulajdonjog:lval rendelkez6 vrillalkozds;

s.$
(l ) Az tinkormfnyzati trmogat{s
clny e r6se pi.ly 6zati el j ri rds ritj :in ttirt6n ik.
A prill-rizati felhivrist az Onkormfnyzat
lapjfban (XVI. Keriileti U.|s:ig; 6s az
Onkormdnl'zat honlapj{n lutt.b l6.hu
kiizzt kell tenni.

$
",

I

3.$

2.$

s.s
( I ) Az rlnkomrenyzati temogat6s elnyerese
alydzati eljiiras ritj 6n tort6nik. A p6lyiizati
t'elhivrist az Onkorm6nyzat lapjdban ds az

Onkonniinyzat hontapj rin
(www.budapest l6.hu) kcizz6 kell tenni.

I

I

I
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6.S

(1) Az dnkormdnyzati tiirrogatas irdnti
ptiyizatot - az alapszabil)iban. illetve az
alapito okiratban meghatiirozott kipviselci
ttj6n - a Piiyttz6k legaldbb az cisszes

tulajdoni hrinyad t6bb mint 5loh-6val
rendelkezo tulaidonost6rsak beleegyezdsdvel.
az errol k6sztilt hiteles k<izg1,til6si hat6rozat
csatoliis6val nyujthatnak be. Az
Onkormiinyzat a p6ly Azat benyr-'ijtrisrit enndl
nagyobb tula.ldoni ardnl,t beleegyezdshez
kotheti.

( I a) Onkormiinyzati tiimogat6s iriinti
pitlyfuatot csakidi hriz esetdben a tula.jdonos
termdszetes szemdly nyirjthat be. Tctbb
tulajdonos 6s/vagy haszon6lvezo eset6n
valamennyi tulajdonostdrs 6s/r'ag1
haszondlvezo egyetdrt6se sztiksdges a

p ttly izat b enyirj t6sdhoz.

(2)A T6mogatds feltdtele, hogy
a) a Pilydz6nak ne rilljon f'enn ad6. vagl
ad6k m6djdra behajthat6 ktiztartozdsa.
v6tel:ir tartozAsa, valamint tejrirt
krilcscintartozasa.
b) a Piiy{zo a piLlyizathoz sztiksdges saj rit
cinr6sszeI rendelkezzen.

(3) A (2) bekezdds a) pontjrinak
alkalmaziis6ban nem minostil vdtel6r
tartozisnak. ha a trirsashrt tulaj donostiirsai a

v6telrirat rdszletekben fizetik meg. 6s a^ az
adrisv6teli szerzod6s szerint tel jesitik.

(4)A ptiyazarban igdnyeltn6l alacsonyabb
6sszegri tamogat6sr6l nem hozhat6 ddntds. A
d6nt6s vagy minden p6nztlgyi paramiterdvel
egyiitt t6mogada a piilyiizatot. vagy elveti
a^.

(5) A tAmogat6s egyszer r.negitdlt osszeg.
Amennyiben a benytjtott prill,rizatt6l elterrien
tdbbletkijltsdgek mertilnek fel, annak
finansziroz6sa a P6lyriz6 kdteles.

6 Az ti,nkormAnvzati tAmo t6s mdrldke az

6.S

(1) Az <inkorm6nyzati tdmogat6s irrinti
piilyiizatot az alapszabiill ban. illetve az
alapit6 okiratban meghat6rozott kdpviselo
irtj 6m a Prilyriz6k legakibb az <isszes

tulajdoni hdnyad tdbb minl 51o/o-6val
rendelkezo tulajdonostiirsak beleegyezdsdvel,
az errol kdsziilt hiteles kiizgytil6si hatiirozat
csatoliis;ival ni,tjthatnak be. Az
Onkornrdnyzat a pitlyizat benvtjt6s6t enn6l
nagyobb tula.jdoni arAnyt beleegyezdshez
k6Iheti.

( 1 a) Onkormdnyzati tiimogatiis iriinti
p6,lybzatot csaladi hiiz esetdben a tulajdonos
tem6szetes szem6ly nytjthat be. T<rbb

tulajdonos ds/vagy haszondlvezo esetdn
valamennl,'i tulajdonostrirs es/vagy
haszondlvezo egyet6rt6se sziiksdges a
p tiy 6zal benytii tiis iihoz.

(2) A 'frimogatds l'eltdtele, hogy
a) a Pdl,vriz6nak ne rilljon lenn ad6. vagy
ad6k mcidjrira beha.jthat6 kozlarloziisa.
v6tekir tartozAsa, valamint lej6rt
kdlcscintartoziisa.
b) a Prilyriz6 a pdlydzathoz sztlksdges saj rit
6nrdsszel rendelkezzen.

(3) A (2) bekezdr3s a) pontj:inak
zrlkalmaziis{b:rn nem miniisiil v6tel6r
tartozisnak, ha a lakriingatlan
tulajdonost{ rsai a v6tel6rat r6szletckben
fizetik meg, 6s azt az ad:lsv6teli szerz6d6s
szerint teljesitik.

(4) A pily6zatban ig6nyeltn6l alacsonyabb
osszegti tdmogaldsr6l nem hozhat6 ddntds. A
clcintds vagl minden pdnziigyi paramdterdvel
egytitt t6mogatia a p6lyiizatot. vagy elveti
aA.

(5) A tamogatris egyszer megitdlt cisszeg.

Amennyiben a benl,ijtott pall6zatt6l eltdroen
trlbbletk<ilts6gek meriilnek f'el, annak
fi nansziroz6sa a Piilyiiz6 kciteles

6 Az (inkormlur zati timo aliis mdrtdke az
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(1) Az cinkormrinyzati
szerz6d6st az dllami
eredmdnyhirdetdsdt k<iveto
beliil a tiimogat6sban
Pdly6z6nak al6 kell
dnkormiinyzati tiimogatiisi
hatriridoben ali nem ir6
tamogat6st elvesziti.

Az onkormanyzati
szerzoddst az rillami
eredmdnyhirdetdsit kdveto
beltil a tAmogatAsban
Prily6z6nak al6 kell
cinkormdnyzati trimogatrlsi
hatiridoben ali nem ir6
t.imogatAst elvesziti.

Allami Piilyiizat szerint t6mogathat6 is
elfogadott <isszes elszdmolhat6 koltsdgdnek
legfeljebb 2570-a. mell et a Pllyitzo kizrlr6lag
a ptiyizatban iiltala biztositani sziiksdges
cinrdszkdnt haszn6lhat lel.

7.$

Allami P6lyrizat szerint tAmogathat6 6s

elfbgadott cisszes elszdmolhat6 kciltsdgdnek
legt-eliebb 2502-a. n.relvet a PAl.vdzo kizdr6lag
a pall'rizatban riltala biztositani sziiks6ges
dnr6szkdnt haszn6lhat l'el.
(7) Az tinkormrlnyzati timogatris m6rt6ke
oper:rtiv program keret6ben megit6lt
kedvezm6nyes hitel eset6ben az eliiirt
iinr6sz legfeljebb 50o1,-a lehet.
(8) Egl lak66piiletre csak egyszer
ny[jthat6 a rendelet c6lj:iban foglaltaknak
megl'ele16 r'issza nem t6ritend6 tfmogat{s.

7.$

(l) tiimogatrisi
p6lydzat

60 napon
rdszesitett
irni. Az
szerzoddst
Paly-626 a

(2) A fejlesztdsi munk6latok megkezddsdt
is befejezesdt az Onkormiinyzatnak be
kell .jelenteni. az |tadAs-|tvelelre az
Onkon.ndnl'zat kdpviseloi6t meg ketl
hivni.

(3) Az iinkormrlnyzati t:imogatds
foly6sitrisrinak felt6tele:
a) az {llami trimogatrisi szerz6d6s, rlllami
tfmogatrii okirat, vag"v a kedvezm6nyes
hitelszerz6d6s hitelesitett mdsolati
p6ldrlnydnak az 6nkorm6nyzat rdsz6.re
tiirt6n6 megkiild6se;
b) az tinkorm:inyzati trimogatisi szerz6d6s
megkiit6se;
c) a Trirsashriz ktiztartozfs mentess6ge;
d) a termi,szetes szem611, ktiztartoz6s
mentess6ge,

(4) Az onkormdnl'zati tAmogat6s
ibly6s itiisrira a rne gval6sitott fej I eszt6s
elfogaddsa ut6r.r, ut6lag, az
Onkormanyzat miiszaki ellen6re
igazol:isat kcivetoen. a Piilyiiz6 nev6re
sz6l6. a Palyizi riltal az

lott 0nkornr/rn zalhoz ben tott

trimogatrisi
palyazat

60 napon
rdszesitett

f rni. Az
szerz6ddst
Pilr-'6zo a

(2) A fejleszt6si munkiilatok megkezdesdt
ds belejezdsdt az Onkorm6r.ryzatnak be

\ell jelenteni, az iitadiis-Atvdtelre az

Onkormdnyzat kdpi'isel<ij6t rneg kell
hivni.

(3) Az iinkormiinyzati tamogatas
fo ly6sitrisrinak felt6tele :

a) az |llami tiimogat6si szerzodes
megkdtdse ds a hitelesitett miisolati
pelddnydnak az 0nkormanyzat
rdszdre tdrtdno megktild6se a
benytjtott ds ellogadott prilyrtattal
egyiitt;

b) az <lnkorm6nyzati tiimogatiisi
szerzodds megkdtese.

c) a Trlrsashiiz koztartoz.is
mentessdge.

(4) Az dnkormiinyzati t6mogat.is
foly6sitrisrira a megval6sitott tejlesztds
elfogadrisa utan. ut6lag, az
Onkormrinyzat miiszaki ellenore
igazol6sitl kcivetoen. a P6[yriz6 nev6re
sz6l6, a Ptlyazo riltal az
Onkormiin zalhtlz. hcn u LI
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(5) Amennyiben a pdlyizati felhiviis azt
lehet6v6 teszi. az dnkormiinyzati
trimogat6s 6sszeg6nek legfeljebb 50%-
a el6legkdnt loly6sfthat6 abban az

esetben. ha a prilyrizati kiiriisban
rogzitett valamennyi lelt6telnek a

P61y6z6 eleget tett. a sa.l6t dnrdszet
teljes egdszdben ftlhaszniilta, ennek
hiteles igazokisat csatolja a palydzati
felhiv6sban rdszletezettek szerint. Az
cinkorm6nyzati tilnogatds cisszegdnek

fennmarad6 50 ok-a a lejlesztds
elfogadiisiit kcjvetoen. ut6finansziroziis
form6j 6ban kerti I ritutaLisra.

(6) A plryAza:.i pinzt.igyi lorriisok
felhasznriLisrival megval6sitott
lejleszt6s akkor tekintheto
elfogadottnak, ha az Allarni PrilyAzatot
kiir6 szerv elfogadja a teljesitdst.
toviibbii az onkormiinyzat a szakmai
ds pdnziigyi besz6mol6 elfogadiisa
ut6ni helyszini ellenorzdst kcivetcien a

teljesitdst igazo!a.

(.7) Az elnyefi tdn.rogatiis kizir6lag az

cinkormifuiyzati t6mogat6si
szerzoddsben rdgzitett munkiik
finansziroziisdra. haszniilhat6 lel.
Amennyiben az onkormanl zati
trimogatiisi szerztidesben rdgzitett
befejezdsi hatriridoig amely
tegfeljebb egy alkalommal
meghosszabbithat6 - a kivitelezdsi
munkrik nem fejezodnek be, a

t6mogatAs nem tbly6sithat6, ez eloleg
visszakrivetel6s6rol pedig intdzkedni

szdmlamiisolat utiin. a P6l1.riz6 r6szdre
tdrtdno 6tutaliissal keriil sor. A
szimlam6solat benvtjtiisakor a

Prilyriz6nak igazolnia kell az dnrdsz
vrillalkoz6 f'eld tortdno n.regfi zet6s6t.

(5) Anrennyiben a pdlyAzati lelhiviis aa
lehetovd teszi. az cinkormiinyzati
tAmogat6s cisszegdnek legfeljebb 50%-
a elolegkint lbl1'osithat6 abban az

esetben. ha a palydzati kiirrlsban
rdgzitett valamennyi f'eltdtelnek a
Piilydz6 eleget tett, a sai6t 6nrdsz6t
telles egdszdben f'elhaszniilta, ennek
hiteles igazolasrit csatolja a pLlyAzati
f'elhf i,dsban 16szletezettek szerint. Az
onkormiinl'zati tiimogatiis cisszeg6nek

f-ennmarad6 50 ol,-a a fejlesads
eltbgadrisrit k<ir,etoen. ut6finansziroziis
tbrm6jriban kerii[ 6tutal6sra.

(5a) A kedvezm6nyes hitel eset6ben az

tinkormfnyzati trimogatris
finanszirozisa kizirrilag
utdfinanszirozrls keretdben, a

fejleszt6s elfogadisrit kiivetr6en
tiirt6nik.

(6) A pirlybzati pdnztigyi forrdsok
telhaszniiliisiival megval6sitott
teileszt6s akkor. tekintheto
elfbgadottnak, ha az Allami Palyazatot
kiir6 szer-v elfogad.ia a teljesftdst.
toviibb6 az Onkornr6nyzat a szakmai
is pdnziigyi besz:imo16 elfogaddsa
utrini helyszini ellenorzdst kcivet6en a
teljesit6st igazolia.

(7) Az elnyert temogatiis kizir6lag az

cinkormiinyzati t6mogat6si
szerzod6sben riigzftett munkrik
finanszirozds6ra. haszniilhat6 fet.
Amennyiben az cinkorm6nyzati
timogatiisi szerzciddsben rdgzitett
befeiezdsi hataridoig amely
legfeljebb egy alkalommal
meghosszabbfthat6 a kivitelez6si
munkdk nem f'e.lezodnek be, a

tAmogates nem tblyosithat6, ez eloleg
visszakovetel6sdrol pedig int6zkedni
kell.

sz6mlam6solat utan" a Piilf iiz6 rdszere
tort6no iitutalassal kertil sor. A
szdmlamdsolat benyfjtrisakor a

PiiyAzonak igazolnia kell az <inr6sz
vrillalkoz6 feld tiirtdno megfizetds6t.

I
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kell.
(8) A Pdlyirz6 csak akkor veheti igenybe

az Onlorm6nyzat 6ltal nytjtoft
t6mogatast, anrennyiben az Allami
P 6ly Azaton tAmogatiist nyert.

(9) Az elnyert tiimogat6s csak az 6llami
trimogat6si szerzod6s akiirris6t
k<jvetoen elv6gzett munkrik
fi nansziroziis6ra hasznrilhat6 fel.

(8) A Pilydzo csak akkor veheti igdnybe
az Onkorrn6nl'zat 6ltal nytjtott
temogatest. amennyihen az Allami
Piilyiizaton tamogat6st nyert.

(9) Az elnyert tamogatiis csak az rillami
tdmogatdsi szerzod6s al6iriisiit
kcivetoen elv6gzett munkrik
fi nansziroz6sdra hasznril hato fel.


