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 71/2006. (XI. 28.) Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

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

rendjéről szóló – 42/2006. (IV.27.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelettel,  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  I. Fejezet  címe az alábbiak szerint módosul: 

          „Az Önkormányzat által biztosítható vissza nem térítendő és kamatmentes 
felújítási támogatás” 

2.   § A Rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 „d) a lakóközösség a tervezett felújítás költségfedezetének legalább 50%-ával 

rendelkezik, ” 
3.   §  A Rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

   „(1) A támogatás mértéke a felújítás tervezett összköltségének legfeljebb 50%-a, de  
lakásonként maximum 100.000,- Ft.” 

4.    §  A Rendelet 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(2) A rendelet 3. §, 4. §, 6. §-ában foglaltaknak megfelelően benyújtott pályázatokat a Lakásügyi 

Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el a benyújtástól számított 60 napon belül, s 
dönt a vissza nem térítendő, illetve kamatmentes támogatás összegéről.” 

5. §  A Rendelet 9. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(6) A megállapodásban meghatározott munkák műszaki átadás-átvételi eljárását követő 15 

munkanapon belül kerül sor a támogatás összegének átutalására, a lakóközösség által megbízott 
mérnök és az önkormányzat által megbízott műszaki ellenőr nyilatkozatai alapján” 

6. §  A Rendelet szövegében Lakásügyi Bizottság helyett Szociális és Lakásügyi Bizottság  
elnevezést kell alkalmazni. 

7. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Budapest, 2006. november 23. 
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Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

 

INDOKOLÁS 

1-4. § hoz: A rendeletmódosítás lehetővé teszi, hogy a jövőben ne csupán külső pályázat 
meghirdetése esetén nyújthasson vissza nem térítendő támogatást az Önkormányzat a pályázó 
társasházak részére.   

5. §-hoz: A módosítás reális határidőt állapít meg a támogatási összeg átutalására. 
6. §-hoz: A módosítás az újonnan alakult Képviselő-testület új bizottsága nevére utal.   
7. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  
Budapest, 2006. november 23. 

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

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

 
 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2006. november 28. 
 
 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna  
jegyző 


