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Tárgy: A Kőbányai Önkormányzat panel 
felújítási program forrásainak részbeni 
átcsoportosítása az ÖKO - program 
lakossági támogatására. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Főtáv Zrt. megkereste Kőbánya Polgármesterét, hogy ÖKO programjának kerületi 
megvalósításához a többi Fővárosi kerülethez hasonlóan legyen a társasházak 
segítségére. Az ÖKO program a társasházi energiaracionalizálás 
legköltséghatékonyabb változata a komplex energia racionalizálás után. Az utóbbi 
azonban lényegesen nagyobb terhet ró a közösségre és hosszú távú megtérülést 
biztosít. Mint ahogy a tisztelt képviselők előtt is ismeretes önkormányzatunk az utóbbi 
változat mellett és így az ÖTM LA-2 panel programja mellett döntött, mint támogatási 
forma, mert a hosszú távú technikai és finanszírozási formát hatékonyabbnak ítélte 
meg. A Főtáv megkeresése kapcsán látszik azonban, hogy sok társasház érdeklődik 
( szám szerint 133) az ÖKO plusz program lehetőségei iránt. Polgármester Úr a 
Vagyonkezelő tájékoztatása alapján, - miszerint van olyan társasházunk a panel 
programban mely kiesett az ÖTM támogatási körből és támogatási pénze felszabadult
javaslatot kért arra, hogy a felszabadult keretet hogyan használjuk fel az ÖKO 
programban résztvevők támogatására. 
Ez alapján a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. javasolja , hogy a panel támogatási keret 
címlistán szereplő, de már pályázatot vesztett Kada utca 116-118. társasház 30 Millió 
Ft-os keretét az ÖKO plusz programban résztvevő társasházakra fordítsa a Kőbányai 
Önkormányzat. A támogatás módja vissza nem térítendő lenne és a beruházás 
értékének 24%-át fedezné. Mivel fix összegről van szó, így a lehetőség felülről 
határolt, tehát az ÖKO plusz pályázaton indulótársasházak pályázatuk beadása előtt 
kell, hogy bejelentkezzenek az Önkormányzatnál regisztrációra. Ebben az esetben, 
amennyiben kerethatáron belül vannak érkezési sorrendben, úgy nyertesség esetén 
részesülhetnek a támogatásban. A keret cc 750 lakás támogatására nyújt lehetőséget. 
A bejelentkezés tértivevényes levélben történik a Kőbányai Vagyonkezelőnél, aki 
hasonló formában posta fordulatával értesíti a pályázót, hogy fel fért-e a listára. 



Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a panel felújítási program forrásainak részbeni átcsoportosításával az 
ÖKO - program lakossági támogatására 30 Millió Ft-os felülről határos keretet 
biztosít, (forrása a panelkeret Kada utca 116-118. sora). A támogatás módja 
vissza nem térítendő, a beruházás értékének 24%-át fedezi. A keret 
felhasználására a társasházak jelentkezhetnek be az ÖKO pályázatuk benyújtása 
előtt. Elnyerési eredményességük a beadási időrendi sorrendben dől el. A 
bejelentkezés hivatalos módja tértivevényes levélben történik a Kőbányai 
Vagyonkezelőnél, aki hasonló formában posta fordulatával értesíti a pályázót, 
hogy fel fért-e a listára. A listára felkerült társasházak, ÖKO plusz pályázati 
nyertességük igazolása esetén hívhatják le támogatásukat az Önkormányzat 
elkülönített számlájáról. A támogatási feladat bonyolításával az Önkormányzat a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-ét bízza meg. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Fecske Károly 

Budapest, 2009. június 8. 
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Fecske Károly 
vezérigazgató 

Törvényességi szempontból látta: 

Oy 

dr. Neszteli István 
jegyző 



A napirend 68./tárgya: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat panel
felújítási program forrásainak részbeni átcsoportosítására az 
ÖKO-program lakossági támogatására 
Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY JAVASLATA APÁJÁN VAKERB1 
ÁLTAL IS ELFOGADOTT HATÁRÖ&TI JAVASLAT 

/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(igen szavazattal, tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a panel felújítási 
program forrásainak részbeni átcsoportosításával az ÖKO-program lakossági támogatására 
27,2 millió forintos felülről határos keretet biztosít, oly módon, hogy a panelprogram 79,375 
millió forint összegű céltartalékból 3,4 millió forintot és az esetleges kieső bevételek 
ellensúlyozása sorról 23,8 millió forintot átcsoportosít az ÖKO-program céltartalékára, 
egyben felszabadítja az ÖKO-program céltartalékát 27,2 millió forint összegben. 
A támogatási feladat bonyolításával a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-ét bízza meg, az alábbiak 
szerint: 

■ A támogatás módja vissza nem térítendő, a beruházás értékének 24%-át fedezi. 
■ A keret felhasználására a társasházak jelentkezhetnek be az ÖKO pályázatuk 

benyújtása előtt. 
■ Elnyérési eredményességük a beadási időrendi sorrendben dől el. 
■ A bejelentkezés hivatalos módja tértivevényes levélben történik a Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt.-nél, mely hasonló formában postafordulatával értesíti a pályázót, 
hogy fel fért-e a listára. 

■ A listára felkerült társasházak, ÖKO plusz pályázati nyertességük igazolása esetén 
hívhatják le támogatásukat az Önkormányzat elkülönített számlájáról. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Fecske Károly vezérigazgató 


