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tamogatasahoz forras biztositasarol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

Az iparositott technol6giaval epult lak6epfiletek energiatakarekos felujitasanak programjaban
kozkeletu neven a paneiprogramban - reszt vett tarsashazak kozfil nehany esetben problema 
meruit fei az onkormanyzati tamogatas illetve a tarsashaz altai felvett banki koicson kifutasi 
id6pontjanak elterese miatt. A tarsashazak 2006 szeptembereben kotottek kolcsonszerz6dest a 
Raiffeisen Bankkai a Iakoepfilet kozos tuiajdonu reszenek feiujitasa ceijab61. A tarsashazak 
megujultak, a palyazatban elvart energiamegtakaritas hatekonyan megvai6sult. A projekt 
kiviteiezesehez feivett hiteiek es a tamogatas elter6 utemezese miatt azonban szamos nehezseg 
ad6dik. 

Az erintett tarsashazak, vaiamint a teijes felujitasi koitseguk az aiabbi: 

a) Bihari ut 3-5 Tarsashaz: 375 515 274Ft, 
b) Kekvirag 2-16 Tarsashaz: 375 515 274Ft, 
c) Somfa koz 2-12 Tarsashaz: 284 046 521Ft, 
d) Somfa koz 11 Tarsashaz: 92 412 687Ft. 

A teljes felujitasi koltseg visszafizetese komoly terhet jelent vaiamennyi tulajdonos szamara, 
ezert ehhez a rendelet alapjan tamogatast nylijtott a Budapest F6varos X. Kerulet Kobanyai 
Onkormanyzat Kepvisel6-testUlete. A tarsashazak az Onkormanyzat altai az iparositott 
technoi6giavai epult lakoepfiletek energiatakarekos korszerusitesenek, felujitasanak penzugy 
tamogatasar6I sz616 34/2005. (VII. 8.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: Onk. R.) alapjan 
palyaztak a tamogatasi osszegre, amely az aiabbiak szerint alakuit: 

a) Bihari ut 3-5 Tarsashaz: 93 958 939Ft, 
b) Kekvirag 2-16 Tarsashaz: 92 959 008 Ft, 
c) Somfa koz 2-12 Tarsashaz: 67 748 639Ft, 
d) Somfa koz 11 Tarsashaz: 23 586 972 Ft. 

A Lakastakarekpenztari szerz6des, amely a toketOrlesztest hivatott rendezni ez ev november 30-
an, a hitelszerzodes ez ev december 31-en Iejar. A tarsashaz a koteiezettsegeinek csak akkor tud 
eleget tenni, ha a 2015. evre utemezett onkormanyzati tamogatas 2014 okt6bereben atautalasra 
kerul. 

A tarsashazak reszere a kifizetesek utemezetten tOrtentek, a tarsashazak a negyedevente esedekes 
tamogatast az Onkormanyzattal kotOtt szerz6des alapjan az altaluk vezetett szamlara kapjak meg, 
amelyet az Onk. R. 10. § (5) bekezdese alapjan a toketOrlesztesre hasznalhatnak fel. ,Az elnyert 
tamogatas csak a megallapodasban rogzitett munkak finanszirozasara, vagy az arra felvett 
hiteltOrlesztesre hasznalhat6 fel azzai, hogy a feivett hitel vonatkozasaban csak a t6ket0rlesztesre 
hasznalhat6 fel, a kamatait a palyaz6nak kell sajat forrasb61 finansziroznia. 



A fenti tarsashazak eseteben a 2015. evre iitemezett osszegek az ahibbiak: 

a) Bihari ut 3-5 Tarsashaz: 5 872 434 Ft, 
b) Kekvinig 2-16 Tarsashaz: 5 809 938Ft, 
c) Somfa koz 2-12 Tarsashaz: 4 234 290Ft, 
d) Somfa koz 11 Tarsashaz: 1 474 186Ft. 

II. V egrehajtas feltetelei 

A panelfelujitasi program kereteben Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 
Kepvisel6-testiilete megalkotta az iparositott technol6giaval epiilt lakoepiiletek energiatakarekos 
korszeriisitesenek, felujitasanak penziigyi tamogatasar61 sz616 34/2005. (VII. 8.) onkormanyzati 
rendeletet (a tovabbiakban: Onk. R.). 

Az Onk. R. 10. § (1) bekezdes szerint a tamogatas foly6sitasa a beruhazas befejezeset koveto 
negyedev els6 napjat61 szamitott 32 egyenl6 reszletben, negyedevente a tamogatasi szerzodesben 
megjelOlt bakszamlara tortenik. 

A tarsashazak kerelmere es a kialakult penziigyi helyzetere tekintettel a kepviselo-testiilet 
m6dositotta az Onk. R. 10. §-at es kigeszitette azzal, hogy a kepvisel6-testiilet kivetelesen 
indokolt esetben a 10. § (1) bekezdesben foglaltakt61 elter6 foly6sitasr61 is donthet. 

Ennek ismereteben sziikseges a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. altai az Onkormanyzat neveben 
kotOtt szerzodesek m6dositasa a fenti tarsashazakkal, valamint a forras biztositasa. 

III. Hatasvizsgalat 

A fenti tarsashazak szamara a 2015. evre athuz6d6 tamogatas osszege: 17 390 847 Ft. A 
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onormanyzat 2014. evi koltsegveteserol sz616 2/2014. 
(II. 20.) Onkormanyzati rendelet 12. melleklet 27. soran 5 000 eFt forras biztositasa tortent a 
szerzodesek feliilvizsgalatara. A fenti osszeghez sziikseges tovabbi forras 12 390 847Ft, amelyet 
a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesi beszamol6jar61, 
zarszamadasar61 es penzmaradvanyar61 sz616 12/2014. (IV. 18.) onkormanyzati rendelet 28. 
melleklet 23. soraban meghatarozott bevetelkieses celtartaleka koltsegvetesi sor terhere 
javasolok biztositani a celtartalek felszabaditasaval egyidejiileg. 

IV. Dontesi javaslat 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete meghozza az 
eloterjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot. 

Budapest, 2014. majus )[·: n 
Sandor 

Torvenyessegi szempontb61 ellenjegyzem: 



I. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2014. (V. 22.) határozata 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának 

támogatásához forrás biztosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 12 393 eFt összegű 
forrást biztosít a 

a) Bihari út 3-5. társasház, 
b) Kékvirág 2-16. társasház, 
c) Somfa köz 2-12. társasház, valamint 
d) Somfa köz ll. társasház, 

részére az LKFT-2005-LA-2-05-00-00 pályázat megvalósításához önkormányzati támogatás 
nyújtása tárgyában kötött támogatási szerződések módosításához a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és 
pénzmaradványáról szóló 12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 23. sorában 
meghatározott bevételkiesés céltartaléka költségvetési sor terhére a céltartalék felszabadításával 
egyidejűleg. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját a támogatási 
szerződés módosítására, a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására és a 
költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: 2014. május 31. 
Feladatkörében érintett: gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

szerződés módosítása: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatója 
az előirányzat átcsoportosítása: a Gazdasági Pénzügyi Iroda vezetője 


