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42/2006. (VI. 27.) Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek 
részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és pályázati elbírálás 

rendjéről szóló - 10/2006. (II. 07.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelettel,  34/2005. (VII. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel,  42/2004. (VIII. 31.) Budapest XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel,  40/2003. (IX. 23.) Budapest XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított - 

31/2003.(VII. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet módosítása 

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak, 
lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és pályázati 
elbírálás rendjéről szóló többször módosított 31/2003. (VII. 01.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletét  (a továbbiakban: Rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja: 

1. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbi k) és l) ponttal egészül ki, a (2) és (3) bekezdés 
hatályát veszti: 

k) a  60 napnál nem régebbi társasházi törzslap, hivatalos térképmásolat, 
l) azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat – a rendelet 1. 

számú melléklete – és 30 napnál nem régebbi bankszámla igazolás „ 
2. § A Rendelet 9. § (4) bekezdése az alábbiak  szerint módosul: 

„(4) A támogatás összegének visszafizetéséig – a hatályos jogszabályok keretei között – a 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat, mint jogosult javára 
nyújtott és a lakóépület bankszámláját terhelő azonnali beszedési megbízás nem vonható 
vissza. A lakóközösség a támogatás összegének kifizetésére kötött szerződésben erre külön 
is kötelezettséget vállal.” 
3. § A Rendelet 12. §-a (Támogatható munkák köre) az alábbiak szerint módosul:  
„12. § (1) Támogatás kizárólag pályázati eljárás keretében a közös tulajdonban lévő 

épületrészek felújításához vehető igénybe az alábbi célokra: 
a) Utólagos hőszigetelési feladatok: 

aa.) az épület külső nyílászáróinak szigetelése, vagy cseréje a lakások, lépcsőházak, 
valamint az egyéb közös fűtött helyiségek ( pl.: közös tárolók stb.) külső nyílászáróinak 
szigetelése, vagy cseréje 100%-ban, és a zárófödém teljes felületének (fölső síkjának) 
hőszigetelése (hő- és vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű), vagy az első 
fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti 
födém fűtetlen helyiséggel (például pince, garázs stb. ) érintkezik. 

ab) az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése, 
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ac) az épület külső nyílászáróinak szigetelése, és/vagy cseréje a lakások legalább 
90%-ában, amennyiben az épület külső falszerkezete a pályázat benyújtásakor már 
kielégíti, illetve a pályázat keretében elvégzett hőszigetelési munkálatok 
eredményeképpen fogja teljesíteni az érvényben lévő hőtechnikai előírásokat, valamint 
a nyílászáró cseréhez kapcsolódó szakipari fal cseréje, ha az a nyílászáróval együtt 
elválaszthatatlan szerkezeti egységet alkot. 

ad) az épület egy, vagy mindkét, külső végfalának hőszigetelése, 
ae) lapos tetővel rendelkező épület esetén a tető teljes felületének hő – és 

vízszigetelése, vagy magas tetővel rendelkező épület esetén az utolsó fűtött lakószint  
feletti födém (felső síkjának) hőszigetelése, 

af) az első fűtött lakószint alatti ( pince feletti és/vagy árkád) födém hőszigetelése, 
amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (például pince, 
garázs stb) érintkezik. 
b) Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, (energiamegtakarítást eredményező) 

felújítása 
ba) Meglévő központi fűtési berendezések és rendszerek, valamint a hőleadók és a 

fűtésszabályozók korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje. Nem 
támogatható a távfűtőművek tulajdonában lévő berendezések korszerűsítése, cseréje. 

bb) Hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése, 
energiatakarékos berendezésekre történő cseréje. 

bc) Épületek közös részein elhelyezetett, illetve azokon áthaladó villamos 
kapcsoló-, biztosító-, főelosztó berendezés, valamint a lakások mérőórájáig kiépített 
méretlen elosztóhálózat és világítási hálózat korszerű berendezésekre történő cseréje. 

bd) Az épület valamennyi felvonójának korszerűsítése, illetve szükség esetén 
cseréje. 

be) Szellőző rendszerek felújítása, korszerűsítése. 
bf) Épületgépészet 
bg) A meglévő fűtési rendszerek (táv-, tömbfűtés stb.) fűtési energiafogyasztás- 

szabályozásának és a fűtési energiafogyasztáshoz igazodó díjfizetés műszaki 
feltételeinek biztosítása, és a fűtési hálózat ezekhez szükséges átalakítása: 

1. lakásokban lévő hőleadók (radiátorok), valamint a csatlakozó szelepek korszerű, a 
hőfogyasztás egyedi szabályozását helyiségenként lehetővé tevő termosztikus 
szelepekre történő cseréje, 

2. a lakások egyedi hőfogyasztásának mérése, vagy az épület hőfogyasztásának 
lakásonkénti költségmegosztásra alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy 
költségmegosztók) lakásonkénti beszerelése, 

3. az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszernek az 1) és 2) pontban megjelölt 
munkálatokhoz kapcsolódó átalakítása, ezen belül: 

- strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje, 
- az egycsöves fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő 

szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer 
kialakítása. 

bh) a használati hideg – és melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését 
lehetővé tevő mérőórák felszerelése. 
c) Lakóépületek közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, parkok 

korszerűsítése, felújítása, abban az esetben, ha az épület hőszigetelése az érvényben lévő 
hőtechnikai előírásoknak megfelel: 

ca) Lakóépületek közvetlen környezetében utak korszerűsítése, felújítása. 
cb) Lakóépületek közvetlen környezetében játszóterek korszerűsítése, felújítása.  
cc) Lakóépületek közvetlen környezetében parkolók korszerűsítése, felújítása. 
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cd) Lakóépületek közvetlen környezetében parkok korszerűsítése, felújítása. 
(2) Az épületgépészeti rendszer (1) bek. b.) és c.) pont alatt felsorolt munkálatok 

bármelyikére – egy pályázatban többre is – lehet pályázni, de az ott felsorolt munkálatokat 
teljes körűen el kell végezni. 

A program megvalósítása során kizárólag az építési termékek műszaki követelményeinek, 
megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes 
szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti 
megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, termékeket lehet felhasználni, a beépítésre 
kerülő anyagok tekintetében a gyártó cég nevére kiállított ÉME tanúsítvánnyal kell 
rendelkezni. 

(3) Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz. 
Ugyanakkor a beruházás – a pályázó saját kockázatára – a pályázat benyújtását követően 
megkezdhető.” 
4. § A Rendelet 13. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

„ (2) Az önkormányzat a támogatást csak abban az esetben biztosítja, ha az önkormányzat 
által meghirdetett pályázaton a pályázó eredményesen vett részt, majd ezt követően az 
önkormányzat és a pályázó közös pályázatát a Minisztérium is kedvezően bírálta el, és a 
felújításhoz támogatást biztosított.” 
5. § A Rendelet 15. § -a az alábbiak szerint módosul:  
„15. § (1) Az önkormányzat pályázatot ír ki a 12. §-ban rögzített munkákra. 

(2) A pályázatokat a megjelenéstől folyamatosan 2006. augusztus 30-ig lehet benyújtani a 
Budapest, XVIII. ker. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodáján. 

(3) A pályázatokat a Lakásügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület  bírálja el 
a benyújtási határidőtől számított 30 napon belül. Eredményes pályázat esetén a 
polgármester a Polgármesteri Hivatal útján elkészítteti a közös pályázatot és azt 3 napon 
belül benyújtja a Minisztériumhoz.” 
6.§ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Budapest, 2006. június 22. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

INDOKOLÁS 
1. §-hoz: A rendelet 3.§-a szerint a pályázatot legalább 6 lakást magában foglaló lakóépület 

nyújthatja be, viszont a pályázat tartalmánál az ennél kisebb lakóépület számára előírt 
feltételeket szabályozza. A módosítással az anomália megszűnik. 

2. §-hoz: A rendeletben a pénzügyi rendelkezés olyan feltételt határoz meg az 
Önkormányzat részére, mely a pályázatban feltételként már nincs előírva. A rendelet 
módosításával ez a rendelkezés megfelelően helyesbítésre kerül. 

3. §-hoz: A rendelet a Regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli 
miniszter által 2006. márciusában meghirdetett az iparosított technológiával épült 
lakóépületek energiatakarékos felújításának  támogatására (LKFT-2006-LA-2 kódszámú) kiírt 
pályázat feltételeinek megfelelően kerül módosításra, illetve pontosításra.  

4. §- hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  
Budapest, 2006. június 22. 
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Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

 
A rendelet (szkennelt) mellékletei külön fájlban találhatók! 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


