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Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

2010. évi 235. sz. előterjesztés 

Testületi ülés dátuma: 2010. 11. 25. 



Tisztelt Képviselő - testület! 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 

– az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium „a távhővel ellátott lakóépületek 

lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének 

támogatása /ÖKO-PROGRAM/” vonatkozó pályázatához kapcsolódó helyi pályázat 

keretében – vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a 328/2009. (VII.13.) SZLEB számú 

határozatában a Budapest XXI. Kerület Kossuth Lajos utca 109. sz. Társasház részére 

930.903,- Ft értékben. A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság elbírálása után, a 

pályázati bonyolító továbbította a pályázatokat a minisztérium felé.  

A pályázó a támogatási szerződés megkötését megelőzően bejelentette, hogy az 

Önkormányzati Minisztérium a pályázat minisztériumhoz történő benyújtását követően, a 

minisztérium a támogatás szempontjából elismerhető tervezett bekerülési költséget 

6.206.022,- Ft-ról 6.199.290,- Ft-ra csökkentette, erre az összegre ítélte meg az 50%-os 

állami támogatást.    Figyelembe véve a támogatás szempontjából tervezett elismerhető 

bekerülési költség csökkenését, a pályázó részére megítélt 15%-os önkormányzati támogatást 

is 930.903,- Ft-ról 929.894,- Ft-ra szükséges csökkenteni.  

A pályázati projekt keretében megkötött kivitelezési szerződés alapján a tényleges felújítási 

költség 6.381.044,- Ft-ról 6.670.904,- Ft-ra nőtt és a támogatás szempontjából 

elismerhető tényleges költség 6.199.290,- Ft-ról 6.457.593,- Ft-ra emelkedett. A fent leírt 

pénzügyi adatokat, a minisztériumi pályázati útmutatóban meghatározottak szerint az 

önkormányzati határozat kötelező tartalmi elemeiként kell feltüntetni.   

A fent leírtakra tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Budapest XXI. 

kerület, Kossuth Lajos utca 109. sz. Társasház esetében, a 328/2009. (VII.13.) SZLEB 

számú határozatban szereplő összegeket, módosítani szíveskedjék, és az ezzel kapcsolatos 

határozati javaslatot fogadja el.         

 

Budapest, 2010. november 

 

 

 

 

 

 ……………………………………….    
                                                                                             Borbély Lénárd 

                                                              

 

 

 

 

 

 
Melléklet:  

- 328/2009. (VII.13.) SZLEB számú határozat 

- Összefoglaló adatlap (1. sz. melléklet) 

- Adatlap a támogatási szerződés összeállításához (6. sz. melléklet) 

 

                  



Határozati javaslat 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „a 

távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére 

alkalmas eszközök beszerelésének támogatása /ÖKO-PROGRAM/” tárgyában 2009. évben 

kiírt pályázata keretében, a Budapest XXI. kerület Kossuth Lajos u. 109. sz. Társasház 

(pályázó) által a 1211 Budapest Kossuth Lajos u. 109. sz. (208557/5 hrsz.) lakóépület 

részére megítélt támogatásról szóló 328/2009. (VII.13.) SZLEB számú határozatát a pályázó 

által tervezett felújítás teljes felújítási költség, és a pályázat támogatás szempontjából 

elismerhető bekerülési költség, időközbeni emelkedésére tekintettel, a következők szerint 

módosítja: 

a) a pályázó által tervezett felújítás teljes felújítási költsége: br. 6.670.904,- Ft, 

b) a tervezett felújításnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: br. 

6.457.593,- Ft 

c) a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege: br. 2.641.365,- Ft, 

d) az igényelt állami támogatás összege: br. 3.099.645,- Ft. 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt továbbá, hogy 

pályázó részére a pályázattal érintett munkálatok támogatására önkormányzati támogatásként 

929.894,- Ft, azaz kilencszázhuszonkilencezer-nyolcszázkilencvennégy forint egyösszegű, 

vissza nem térítendő támogatást ítél meg saját forrásból oly módon, hogy a támogatás 

folyósítására akkor kerülhet sor, ha az Önkormányzati Minisztérium is támogatásban részesíti 

a pályázót. 

Az önkormányzati támogatás feltételei, az önkormányzati közreműködés módja és eszköze a 

pályázóval kötendő támogatási szerződésben kerül rögzítésre. 

Az önkormányzati támogatás összege – figyelemmel Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata Képviselő-testülete 724/2008. (XII.18.) Kt. számú határozatában, valamint 

420, 421/2009. (VI.18.) Kt. számú határozatában foglaltakra – Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata 2009. évi költségvetése terhére kerül megállapításra és az állami támogatás 

elnyerése esetén elkülönítetten kerül kezelésre. 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri továbbá a 

CSEVAK Zrt.-t, hogy a Budapest XXI. kerület  Kossuth Lajos utca 109. sz. Társasházzal 

kötendő támogatási szerződés előkészítéséről gondoskodjon. 

 

 

Határidő: elfogadásra:  azonnal 

  végrehajtásra:  folyamatos 

 

 

Felelős: elfogadásért:               Németh Szilárd polgármester 

                        végrehajtásért:           Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató 

 

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű támogató 

szavazata szükséges.
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