
A tdrsashltzaknak ny lijtandd 
fellijitltsi h i t e l r 6 1 ~ ~ 6 1 6  

a 21200 1. (I. 23 .) Kt szimii, a 91200 1. (111. 20.) Kt szimii, valamint a 161200 1. 
(V. 15.) Kt szimu rendelettel m6dositott 

1311999. (VI. 22.) Kt szam6 rendelet 
(Egyskges szerkezetbe foglalt szoveg.) 



Budapest-Csepel ~nkorman~za ta  
a trirsashrizaknak nyujtando' 

felujitlisi hitelrb7 szo10 
a 21200 1. (I. 23 .) Kt szamu, a 91200 1. (111.20.) Kt  szamu, valaminta 

161200 1. (V. 15 .) Kt s z h u  rendelettel mbdositott 

1311999. (VI. 22.) Kt szhmii rendelete 
(Egysiges szerkezetbe foglalt szoveg.) 

Budapest-Csepel ~nkorman~za ta  KCpviselG-testiilete a helyi onkormiinyzatokr61 
sz616 1990. Cvi LXV. tv. 16. tj (1) bekezdCsCben adott felhatalmazh alapjan a 
keriileti Cpuletillom6ny allaganak javitasa CrdekCben a kovetkezo rendeletet 
alkotja; 

(I) A rendelet hatalya kiterjed Budapest-Csepel 0nkormanYzat6nak 
(tovabbiakban: onkormanyzat) - Budapest, XXI. keriilete - kozigazgathsi 
teriiletbn 1Cvo 6 lakasosnal nagyobb thrsashizakra, ah01 az Cpiiletek korhbban 
a Magyar Allam, illetve az onkormanyzatunk tulajdonaban voltak. 

(2) A rendelet hatalya nem terjed ki a 6 lakasosnal kisebb, tovabbh az eredetileg 
is magantulajdonkCnt Cpult tarsashazakra. 

(1) *'Az onkormanyzat a rendelet hatalya alh tartoz6 tarsashazak, illetve azon 
tarsashazak esetCn, ah01 nincs onkormanyzati tulajdoni hanyad, a 
tulajdonostarsak rCszCre visszatCritendo, kamatrnentes feltijitasi hitel 
lehetosCget biztosit. 
*2A hitelnytijtas feltktele a hitelkkrelernre vonatkoz6 CrvCnyes kozgyiilCsi 
hatarozat . 

(2) A tkgy Cvi hitelkeret mCrtCkCt az onkormanyzat targy Cvi koltsCgvetCsCben 
kell meghathrozni. 

( 5 )  A hitel idotartarna maximum 5 Cv. 
A futamidorol a palyazat elbiralasakor a palyazatot elbirhl6 bizottshg dont. 



(6) Az Cves hitelkeret erejeig minden Cvben a koltsCgvetes elfogadasat kkiietoen 
15 napon belul palyazatot kell kiirni, arnelyre a targykvben a jelentkezks 
folyamatosan tortenhet . 

(7) A palyazat kiirasaert a po lghes te r  felelos. 

A hitelnfljtas cklja a tiirsashazakelavult Cpuletallom~ya teljes, illetve rCszleges 
feluj itashak elosegitese, a varoskCp javitisa. 

A tiirsashazak tulajdonostarsai a kovetkezo szerkezetek, 6puletrCszek felujitasiira 
nfljthatnak be palyazatot: 

(1) *'A tarsashazi alapit6 okirat szerint kozos tulajdonban lev0 Cpuletszerkezetek, 
elektromos Cs CpuletgCpCszeti berendezksek, hhl6zatok korszeriisitCse, 
rCszleges vagy teljes felujitasa. 

(2) Kulso homlokzat felujitasa. 

(3) Teto, tetoszerkezet, hkjalhs, badogozas, kCmCnyek reszleges vagy teljes 
feluj itasa. 

(4) FodCmek, figgofolyos6k, erkClyek szerkezeti felujitasa, alapmegerositCs. 

(5) Kazantelepek, felvon6k reszleges vagy teljes felujithsa. 

A hitel nagyshga a felujithsi osszkoltsCg maximum 50 %-6ig terjedhet, az egy 
tarsashaznak nfljtott hitelosszeg felsohatira a lak8ssz9mt61 figgoen brutt6 5 
milli6 forint lehet az alhbbi megosztasban: 

10 lakas alatt brutt6 1 mFt, 
1 1 Cs 20 lakhs kozott brutt6 2 mFt 
2 1 Cs 45 lakhs kozott bruttb 3 mFt 
46 Cs 75 lakas kozott brutt6 4 mFt 

76 lakils felett brutt6 5 mFt 



(1) Az onkormanyzat jelzalogot jegyeztet be a hitelosszegre tulajdonosonkent a 
tulaj doni hanyadukra eso mkrtekig. 

(2) A tarsashaznak magh-tulajdonostarsainak rendelkeznie kell a tulajdoni 
hanyadukra eso felujitasi osszeg minimum 50 %-aval. 

(1) A felujitasi hitelt kizhrolag palyazat u t j h  lehet ig6nybe venni. 

(2) A palyazaton csak azok a tiirsashazak vehetnek reszt, amelyeknek nincs 
- p6nzintCzettol felvett tarsashazi felujitasi, vagy muemlCki hatosag altal adott 
hitelen kiviil - egyeb hiteltartozasuk, tovabba kiegyenlitetlen 
kozmutartozasuk. 

(3) A palyazatnak tartalmaznia kell: 

a.) **Egy vagy tobb tulajdonos feltktel nklkiili hozziijiruliisiit a jelziilogjog 
bejegyzkskhez a hitelosszeg mkrtkkkig, sajiit albeteteikre. 

b.) A tarsashiz kozos kkpviseloje, illetve az intezo bizottsag elnoke altal 
beszerzett pknzintezeti (banki) igazolast a 6. (2) bekezdeskben 
meghatiirozott osszeg elkulonitett szamlan lev0 megl6tQol. 

c.) *'Nyilatkozatot, hogy a tulajdonosoknak a lakasv~s~r l~ssa l  kapcsolatban 
nem a11 fenn torleszto-reszlet elmaradasuk, illetve a tarsashaznak 
kozuzemi tartozasa nincs. 

d.) *'A tervezett felujitas teljes kiviteli tervdokumentaci6jat 6s koltsCgvetes6t. 

e) A tulajdonosok nyilatkozatat, hogy amennyiben a felljjitas bekeriilesi 
osszege magasabb a benyfjjtott koltsCgvetCsben szereplo osszegnel, akkor 
ezt a reszt a tulajdonostarsak potbefizetkssel egyenlitik ki a tulajdoni 
hany aduk arhny aban. 

(4) A palyazat csak az osszes melleklet egyideju beadasaval Crvenyes. 



(1) A palyazatot az onkormanyzat vagyonkezelo szervezete (tovabbiakban: 
vagyonkezelo) altal kiirt palyazati felhivasban meghatiirozott helyen 6s idoben 
lehet ben#jtani. 

(2) A palyiizati felhivast az onkormanyzat Csepel cimu lapjiban, a Nkpszabadshg 
budapesti szhmaban es a CSEPP-TV Kepujsagaban kell kozzktenni, tovabba 
az onkormanyzat hirdetotabl@iin kell kifiiggeszteni. 

(3)A bekrkezett palyazatokat a bekrkezks sorrendjeben kell nyilvantartasba 
venni. 

( I)  A hitelkkrelmek elbiralasanak elokksziteskert 6s a dontks vkgrehajthsiikrt a 
polgarmester felelos. 

(2)A beerkezett palyazatokat a vagyonkezelo kksziti elo, ezt kovetoen a 
polgarmester neveben a bekrkezestol szamitott 30 napon belul koteles 
eloterjeszteni a dontksre jogosulthoz. 

(3) A palyazatokat a Varosfejlesztksi 6s Kornyezetvkdelmi Bizottsag 
hatarozatkkpes ulkse biralja el tobbskgi szavazattal. 

(4)A bizottsag dontkse ellen bekrkezett jogorvoslati kQelem tiirgyiiban a 
Kkpviselo-testiilet dont. 

A hitelkkrelmek elbiralasanal elonyben kell rkszesiteni: 

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

b) a vhroskkpet javito felujitasokat, 

c) energia-megtakaritast eredmknyezo felfijitasokat. 



A HITEL FELHASZNALASA 

(1)Az elfogadott hitelkCrelem esetCn a thrsashaz tulajdonosthrsaival 
hitelszerzodCst kell kotni. A szerzodCs aliirasara az onkormanyzat rCszCro1 a 
po lghes te r  jogosult. 

(2) *'A hitelt kizar6lag az elfogadott tervdokurnentici6ban meghatarozott 
munkakra lehet felhasznalni. 

(3) A banki kezelisi koltsCg a thrsashaz magan-tulajdonosthrsait terheli. 

(4) *' A tarsashaz, illetve a tarsashaz magantulajdonosai a felvett hitel torleszto- 
rCszletCt havonta, a szerzodCsnek megfeleloen fizetik be az onkominyzat 
szamlajara. 

(5)Az onkormanyzat vagyonkezelo szervezete a befizetksek egyenlegkt 
folyamatosan ellenorzi: 

a) a maximum 3 havi elmaradas esetCn kesedelmi kamatot szamit fel, 
melynek mCrtCke maximum Cvi 20 %, 

b) a 3 h6napot meghalado vagy osszesitve 3 h6napot kitevo elmaradas esetCn 
a polgamester a tarsashaz tulajdonostarsaival kotott szerzodCsCt 
felmondhatja, egyidejuleg intCzkedik a hitel, valamint kamatainak a Ptk. 
232. tj (1) bekezdkse alapjan tortCno egyosszegu visszafizetCsCre. 

VEGYES RENDELKEZESEK 

12. 5 

(1) E rendelet 2000. januar 1. napjan 1Cp hatalyba. 

(2) Az elso palykatot az onkorrnanyzat 2000. Cvi koltsCgvetCse elfogadasat 
koveto 15 napon beliil kell kiirni. 

T o ' t h  Mihiilysk. 
polgarmester 

Dr.S z e 1 e s Gabor sk. 
jegyzo 

* ' A  2/2001. (I. 23.)K t sziimzi rendelettel mddositott szoveg 
*'A 9/2001. (III. 20.)K t szcimti rendelettel mddositott szoveg 
*3 A 16/2001. (V. 15.)K t szcimzi rendelettel hatcilyon kiviil helyeme 




