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Budapest-Csepel ~nkormhn~zata K6pviselo-testiilete a helyi onkormhnyzatohd 
szolo 1990. evi LXV. tv. 16. 5 (1) bekezdeseben adott felhatalmazhs alapjhn a 
keriileti epiiletdlomhny dlagitnak javitha Qdekeben a kovetkezo rendeletet 
alkotj a; 

(1) A rendelet hatdya kiterjed Budapest-Csepel ~nkormhn~zathnak 
(tovabbiakban: onkormhnyzat) - Budapest, XXI. keriilete - kozigazgathsi 
teriileten lev0 6 1akhsosnh.l nagyobb thrsashkakra, ah01 az epiiletek korabban 
a Magyar &lam, illetve az onkormhnyzatunk tulajdonaban voltak. 

(2) A rendelet hatdya nem terjed ki a 6 lakhsosnd kisebb, tovabba az eredetileg 
is maghntul aj donkent epiilt thrsashkakra. 

(1)Az onkormitnyzat a rendelet hathlya ala tartozo thrsashkak, illetve azon 
thrsashkak eseten ah01 nincs onkormhnyzati tulajdoni hhnyad a 
tulajdonosthrsak reszQe visszateritendo kamattal terhelt felujithsi hitel 
lehetoseget biztosit. A hitelnybjths feltetele, hogy a thrsashk osszes 
tulajdonosthrsa csatlakozzon a felujithsi kerelemhez. 

(2)A thrgy evi hitelkeret merteket az onkormhnyzat thrgy evi koltsegveteseben 
kell meghatiuozni. 

(3) Az onkormhnyzat a hitelt kamattal biztositja. A kamat merteket a hitelnybjths 
eve januiu 1. napjai jegybanki alapkamat minusz 3 %-ban hathrozza meg. 

(4) A befolyt kamatbol kell fedezni az onkomhnyzat vagyonkezelo szervezete 
felujithsi hitel iigyintezessel osszefiiggo kiadhsait, az igy fel nem hasndt  
kamat a kovetkezo evi felujithsi alap osszeget noveli. 

(5) A hitel idotartama maximum 5 ev. 
A futamidorol a pdykat  elbirdasakor a pdykatot elbirdo bizottsag dont. 



(6) Az eves hitelkeret erejeig minden evben a koltsegvetes elfogadasat kovetoen 
15 napon beliil pdyhzatot kell kiirni, amelyre a thrgyevben a jelentkezes 
folyamatosan tortenhet. 

(7) A pdyhzat kiirashkrt a polgbester felelos. 

A hitelnyhjths celja a tkrsashhzak elavult epiiletdlomhya teljes, illetve reszleges 
felujitashak elosegitese, a vkroskep javithsa. 

A tkrsashhzak tulajdonostkrsai a kovetkezo szerkezetek, epiiletreszek felujitbika 
ny(@hatnak be pdyhzatot: 

(1) A tkrsashhzi alapito okirat kozos tulajdonban lev6 gepeszeti, elektromos 
vezetekhd6zat teljes vagy reszleges felujitasa. (Ide nem ertve a kaputelefon 
rendszerek felujitasat.) 

(2) Kiilsii homlokzat felujitasa. 

(3)Teto, tetoszerkezet, hejalas, badogozas, kemenyek reszleges vagy teljes 
felujithsa. 

(4) Fodemek, fiiggofolyosok, erkelyek szerkezeti felujitasa, alapmegerosites. 

(5) Kazhtelepek, felvonok reszleges vagy teljes felujitasa. 

A hitel nagysaga a felujitasi osszkiilts~g maximum 50 %-big terjedhet, az egy 
thrsashhak n*jtott hitelosszeg felsohatkra a lakasszhtol fiiggoen brutto 5 
millio forint lehet az alabbi megosztasban: 

10 lakasalatt bmtti,lmFt, 
11 es 20 lakas koziitt bmtto 2 mFt 
21 es 45 lakas kozott bmtto 3 mFt 
46 es 75 lakas kozott bmtt6 4 mFt 

76 lakas felett bmttb 5 mFt 



(1) Az iinkormhnyzat jelzdogot jegyeztet be a hitelosszegre tulajdonosonkknt a 
tulajdoni hhnyadukra eso mertekig. 

(2) A thrsashhak maghntulajdonostArsainak rendelkenie kell a tulajdoni 
hhnyadukra eso felujitasi osszeg minimum 50 %-aval. 
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(1) A felujithsi hitelt kizholag pdykat  utjhn lehet igknybe venni. 

(2)A pdyilzaton csak azok a thrsashilzak vehetnek reszt, amelyeknek nincs 
- penzintezettol felvett tArsash& felujitasi, vagy miiemleki hatosag dtal adott 
hitelen kiviil - egyeb hiteltartozasuk, tovabba kiegyenlitetlen 
kozmiitartozasuk. 

(3) A pdyilzatnak tartalmaznia kell: 

a) A tulajdonosok feltetel nelkiili h o z z a j ~ a s a t  a jelzdogjog bejegyzesehez 
a hitelosszeg tulajdonhhnyadukra eso mkrtekeig. 

b) A tArsashhz kozos kepviseloje, illetve az intezo bizottsag elnoke dtal 
beszerzett penzintezeti (banki) igazolast az 6. $ (2) bekezdeseben 
meghatArozott osszeg elkiilonitett szhdhn lkvo megleterol. 

c) Nyilatkozatot, hogy a tulaj donosoknak a 1akasvasArlassal kapcsolatban 
nem d l  fenn torlesztoreszlet elmaradasuk, illetve koziizemi tartozasuk 
nincs. 

d) A felujitas koltskgeit tartalmazo reszletes koltsegvetest. 

e) A tulajdonosok nyilatkozatat, hogy amennyiben a felujitas bekeriilesi 
osszege magasabb a benyijtott koltsegvetCsben szereplo osszegnel, akkor 
ezt a reszt a tulajdonosthsak potbefizetessel egyenlitik ki a tulajdoni 
hhnyaduk arhnyaban. 

(4) A pdyilzat csak az osszes melleklet egyidejii beadasaval ervenyes. 



(1) A pdyhzatot az onkormhnyzat vagyonkezelo szervezete (tovabbiakban: 
vagyonkezelo) dtal kiirt pdyhzati felhivasban meghathozott helyen 6s idoben 
lehet benytijtani. 

(2) A pdyhzati felhivast az onkormhnyzat Csepel cimu lapjaban, a Nkpszabadsag 
budapesti szhaban 6s a CSEPP-TV Kepujsagaban kell kozzetenni, tovabba 
az onkormhnyzat hirdetotablajh kell kifiiggeszteni. 

(3)A beerkezett pdyhzatokat a beerkezes sorrendjeben kell nyilvhntartasba 
venni. 

(1) A hitelkbelmek elbirdashnak elokesziteseert es a dontes vegrehajtasaert a 
polghester felelos. 

(2)A beerkezett pdyhzatokat a vagyonkezelo kesziti elo, ezt kovetoen a 
polghester neveben a be6rkezestol szMtott 30 napon beliil koteles 
eloterjeszteni a dontesre jogosulthoz. 

(3) A pdyhzatokat a VhosfejlesztCsi es Kornyezetvedelmi Bizottsag 
hathozatkepes iilese birdja el tobbsegi szavazattal. 

(4)A bizottsag dontese ellen beerkezett jogorvoslati kQelem thgyaban a 
Kepviselo-testiilet dont. 

A hitelkkrelmek elbirdashnd elonyben kell reszesiteni: 

a) a veszelyhelyzetet megszihteto felujitasokat, ah01 ez a feladat a 
tulajdonosokat terheli, 

b) a vhoskepet javito felujitasokat, 

c) energiamegtakaritast eredmenyezo felujitasokat. 



(1)Az elfogadott hitelkerelem eseten a thrsashhz tulajdonosthrsaival 
hitelszerzod6st kell kotni. A szerzodes alhirhhra az iinkormhyzat reszerol a 
polghester jogosult. 

(2) A hitelt kizhrolag az elfogadott koltsegvetesben tetelesen felsorolt munkdu-a 
lehet felhasmdni. 

(3) A banki kezelesi koltseg a tksashhz maghtulajdonosthrsait terheli. 

(4) A thrsashaz maghhdajdonosai a felvett hitel kamattal novelt torlesztoreszletet 
havonata, a szerzodesnek megfeleloen fizetik be az iinkormhyzat szblhjhra. 

(5)Az onkormhyzat vagyonkezelo szervezete a befizetesek egyenleget 
folyamatosan ellenorzi: 

a) a maximum 3 havi e lmarah eseten kesedelmi kamatot s z M t  fel, 
melynek merteke maximum evi 20 %, 

b) a 3 honapot meghalado vagy osszesitve 3 honapot kitevo elmaradhs eseten 
a polghester a thrsashhz tulajdonostiusaival kotott szerGdeset 
felmondhatja, egyidejiileg intezkedik a hitel, valamint kamatainak a Ptk. 
232. 8 (1) bekezdese alapjh tiirteno egyosszegu visszafizetes~re. 

(1) E rendelet 2000. januiir 1. napjh 1ep hathlyba. 

(2) Az elso pdyhzatot az tinkormbyzat 2000. evi koltsegvetese elfogadhsat 

jh ius  22. napj 

- -. 




