BUDAPEST XXI.
KERÜLET

CSEPEL
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLET

3/2007. (II. 20.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata
Kt. r endelete

a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról
szóló 13/2004. (III.2.) Kt. számú rendelet módosításáról

3/2007. (II.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete
a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról
szóló 13/2004. (III.2.) Kt. számú r endelet módosításáról
BudapestCsepel Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kerületben található
többlakásos lakóépületek állagának javítása érdekében a 7/2005. (III.22.) Kt. számú
rendelettel, valamint a 30/2006. (XI.7.) Kt. számú rendelettel módosított 13/2004. (III.2.) Kt.
számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következő rendeletet alkotja:
1. § A Rendelet 4. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„4. § (6) Az (1)(4) bekezdésben felsorolt munkákra kétféle módon nyújtható önkormányzati
támogatás:
a) önállóan, állami vagy fővárosi önkormányzati támogatás nélkül, vagy
b) állami, vagy fővárosi önkormányzati támogatáshoz kapcsolódóan. Ebben az esetben
csak azon társasházi közösségeknek nyújtható önkormányzati támogatás, amelyek
megfelelnek az állami, vagy a fővárosi önkormányzati támogatásra kiírt aktuális
pályázatban közzétett feltételeknek. A támogatás ezen típusával kapcsolatos különös
szabályokat jelen rendelet III. Fejezete tartalmazza.

2. § A Rendelet 19. § (1) bekezdésében a „rendelet 4. § (2) – (4) bekezdéseiben” kifejezés
a „rendelet 4. § (1) – (4) bekezdéseiben” kifejezésre módosul.

3. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2006.
évben kiírt pályázati felhívásra beérkezett, de még el nem bírált pályázatok esetében is
alkalmazni kell.

Tóth Mihály
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Zár adék:
A rendelet kihirdetve: 2007. február 20.
Ábrahámné Turner Rita
Szervezési Irodavezető
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INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendeletmódosítás célja azon indokolatlan korlátozás megszüntetése, amely a Budapest
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási területén lévő,
a) egyes előregyártott technológia felhasználásával épült lakóépületek
korszerűsítésénél meghatározott munkák (utólagos hőszigetelési feladatok,
épületgépészeti rendszerek felújítása),
b) a városrehabilitációs program keretében a legalább 25 lakásból álló
lakóépülettömbök, valamint
c) a legalább 8 lakással rendelkező lakóépületekben a termofor kémények
magánerős felújításának önkormányzati támogatását csak az aktuális állami pályázathoz és
állami támogatáshoz kapcsolódóan – illetve az állami támogatás elnyerésének függvényében
– teszi lehetővé.

Részletes indokolás

1. §hoz:
Egyértelműen rögzíti, hogy a meghatározott munkákra önkormányzati támogatás kétféle
módon nyújtható.
2. § hoz:
Az 1. §ban foglalt módosításhoz igazítja a vonatkozó rendelkezést.

3. §hoz:
A rendelet hatálybalépéséről szól.
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