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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
 
Tárgy:  Javaslat a hagyományos-, a panel- és az egyéb iparosított technológiával 

épült lakóépületek felújításának önkormányzati támogatásáról szóló 
12/2013. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szíveskedjen 
elfogadni. 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük a 
jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A szabályozás kizárólag eljárásjogi, hatásköri rendelkezéseket és ilyen típusú 

módosításokat tartalmaz, így annak érdemi külső hatásai nincsenek. 
b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  

A szabályozásnak közvetlen környezeti és egészségi hatásai nincsenek. 
c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozás az adminisztratív terheket érdemben nem növeli. 
d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
A rendeleti szabályozást, a rendelet alkalmazása során szerzett gyakorlati tapasztalatok 
teszik szükségessé. 

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek 
rendelkezésre állnak, az alkalmazás többletköltséggel nem jár. 

 
 
Újpest, 2015. június 22. 
 
 
 
         Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a hagyományos-, a panel- és az egyéb iparosított 
technológiával épült lakóépületek felújításának önkormányzati támogatásáról szóló 
12/2013. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és 
ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2015. (……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2015. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
a hagyományos-, a panel- és az egyéb iparosított technológiával épült 

lakóépületek felújításának önkormányzati támogatásáról szóló 12/2013. 
(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A hagyományos-, a panel- és az egyéb iparosított technológiával épült lakóépületek 
felújításának önkormányzati támogatásáról szóló 12/2013. (III.25.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: ÖR.) 19. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„(3) A támogatás felhasználásának végső határidejét a kedvezményezett indokolt 
kérelmére a polgármester – a támogatási szerződés megfelelő módosításával – egy 
alkalommal meghosszabbíthatja. Második hosszabbítás engedélyezésére a 
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság jogosult.” 

 
2. § 

 
Az ÖR. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A támogatási szerződést a pályázat eredményéről való értesítés kézbesítésétől 
számított 6 hónapon belül kell megkötni. Amennyiben ezen határidőn belül a 
kedvezményezett hibájából nem kerül sor a szerződés megkötésére, a 
lakóközösség elveszti a támogatás igénybe vételére való jogosultságát. Ezen 
határidőt a kedvezményezett indokolt kérelmére a polgármester egy alkalommal 
meghosszabbíthatja. Második hosszabbítás engedélyezésére a Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési Bizottság jogosult.” 

 
3. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 (2) E rendelet előírásait a már elbírált pályázatok esetében is alkalmazni kell.  
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

 Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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Indokolás 
 
A rendelet gyakorlati alkalmazása során felmerült annak igénye, hogy az eljárási 
határidők meghosszabbítására több alkalommal is sor kerülhessen. Ennek oka 
elsődlegesen a banki ügyintézés elhúzódása. A hosszabbítási lehetőség 
megteremtésének szükségességét az is indokolja, hogy így rugalmasabban lehet az 
önkormányzati támogatással megvalósuló felújításokat hozzáigazítani a 
lakóközösségek részére elérhető más állami pályázati lehetőségekhez. 
 
 


