
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
30/2006. (VIII. 11.) rendelete 

 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználást 

csökkentı korszerősítésének és környezetük felújításának támogatásáról 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
alábbi rendeletet alkotja:  
 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A támogatás célja 

 
1. § 

 
(1) A támogatás célja az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-

megtakarítást eredményezı felújítása, illetve ezen lakóépületek, gépészeti 
rendszereinek, berendezéseinek korszerősítése, felújítása, az állam által kiírt 
kétlépcsıs pályázati rendszer keretében. 

(2) A rendelet alkalmazása szempontjából iparosított technológiával épült 
lakóépület: a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntöttfalas, a vasbeton vázas és 
egyéb elıregyártott technológia felhasználásával épült lakóépület. 

 
A pályázók köre 

 
2. § 

 
(1) Pályázhatnak mindazok a Budakeszi Város közigazgatási határán belül 

elhelyezkedı iparosított technológiával épült társasházak, amelyek részt 
kívánnak venni a Kormány Lakásprogramjában, annak, illetve a pályázati 
kiírásnak feltételeit elfogadják, és azoknak megfelelnek. 

(2) A pályázat a legalább 4 lakásos lakóépületekre terjed ki. 
 

II. FEJEZET 
TÁMOGATHATÓ FELÚJÍTÁSOK, KORSZER ŐSÍTÉSEK ÉS A 

TÁMOGATÁS FORMÁJA, MÉRTÉKE, FELTÉTELEI 
 

Támogatható felújítások, korszerősítések 
 

3. § 
 

(1) Önkormányzati támogatás az alábbi felújításokra és korszerősítésekre 
igényelhetı: 

a) Utólagos hıszigetelési feladatok:  
aa. Az épület külsı nyílászáróinak szigetelése vagy cseréje a 

lakások, lépcsıházak, valamint az egyéb közös, főtött 
helyiségek (közös tárolók stb.) 100%-ában, és a zárófödém 
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teljes felületének (fölsı síkjának) hıszigetelése (hı- és 
vízszigetelése, ha az épület lapos tetıs szerkezető), vagy az 
elsı főtött lakószint alatti födém hıszigetelése, amennyiben 
az elsı főtött lakószint alatti födém főtetlen helyiséggel 
(például pince, garázs stb.) érintkezik. 

ab. Az épület valamennyi homlokzatának hıszigetelése, kivéve 
panelhézag tömörítése. 

ac. Az épület külsı nyílászáróinak szigetelése, és/vagy cseréje 
a lakások legalább 90%-ában, amennyiben az épület külsı 
falszerkezete a pályázat benyújtásakor már kielégíti, illetve 
a pályázat eredményeképpen fogja teljesíteni az érvényben 
lévı hıtechnikai elıírásokat, valamint a nyílászáró 
cseréhez kapcsolódó szakipari fal cseréje, ha az a 
nyílászáróval együtt elválaszthatatlan szerkezeti egységet 
alkot. 

ad. Az épület egy, vagy mindkét, külsı nyílászárókkal nem 
tagolt végfalának hıszigetelése. 

ae. Lapos tetıvel rendelkezı épület esetén a tetı teljes 
felületének hı- és vízszigetelése, vagy magas tetıvel 
rendelkezı épület esetén az utolsó főtött lakószint feletti 
födém (fölsı síkjának) hıszigetelése. 

af. Az elsı főtött lakószint alatti (pince feletti és/vagy árkád) 
födém hıszigetelése, amennyiben az elsı főtött lakószint 
alatti födém főtetlen helyiséggel (például pince, garázs stb.) 
érintkezik.  

b) Épületgépészeti rendszerek energia-megtakarítást eredményezı 
felújítása, korszerősítése: 

ba. Meglévı központi főtési berendezések és rendszerek, 
valamint a hıleadók és a főtésszabályozók korszerősítése, 
energiatakarékos berendezésekre történı cseréje. 

bb. Hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek 
korszerősítése, energiatakarékos berendezésekre történı 
cseréje. 

bc. Épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó 
villamos kapcsoló-, biztosító-, fıelosztó berendezés, 
valamint a lakások mérıórájáig kiépített méretlen 
elosztóhálózat és világítási hálózat korszerő berendezésekre 
történı cseréje. 

bd. Az épület valamennyi felvonójának korszerősítése, illetve 
szükség esetén cseréje. 

be. Szellızı rendszerek felújítása, korszerősítése. 
(2) A pályázattal érintett területnek a pályázó lakóközösség kizárólagos 

tulajdonában kell lennie. 
(3) A fenti (1) bekezdés a) pont alatt felsorolt pontokban megjelölt munkálatok 

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

(4) A fenti (1) bekezdés b) pont alatt felsorolt pontokban megjelölt munkálatok 
bármelyikére - egy pályázatban többre is - lehet pályázni, de az ott felsorolt 
munkálatokat teljes körően el kell végezni azzal, hogy ezen munkálatok 
bármelyikére csak akkor kerülhet sor, ha az (1) bekezdés a) pontjában 
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meghatározott aa. vagy ab. pontjában szereplı feladatokat az épületen ezen 
pályázat keretében elvégzik. E munkák elvégzésétıl csak abban az esetben lehet 
eltekinteni, ha a pályázat benyújtásakor az épület dokumentumokkal, illetve 
számításokkal igazoltan kielégíti az érvényes hıtechnikai szabványokat. 

(5) Nem nyújtható támogatás olyan munkálatokra, amelyek nem eredményeznek 
kimutatható energia-megtakarítást. 

(6) Támogatás csak akkor nyújtható állékonysági problémával rendelkezı 
lakóépület energiatakarékos felújításához, korszerősítéséhez, amennyiben ezen 
munkálatok a pályázati munkákkal egy idıben, de a jelen pályázat keretében 
támogatott munkálatokat megelızıen elvégzésre kerülnek és finanszírozásuk a 
pályázatnak nem képezi részét. 

(7) Nem igényelhetı támogatás a pályázat benyújtása elıtt már megkezdett 
beruházáshoz. 

(8) Pályázni csak teljes épülettel vagy dilatációval határolt épületrésszel lehet. 
 

A támogatás formája, mértéke 
 

4. § 
 

(1) Az önkormányzati vissza nem térítendı támogatás az éves költségvetésben 
jóváhagyott keretösszeg erejéig nyújtható a beérkezett pályázatok sorrendjében, 
tekintettel az elbírálási szempontrendszerre. 

(2) Az önkormányzati támogatás nem haladhatja meg a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költségnek az 1/3-át, és lakásonként legfeljebb 400.000.-
Ft lehet. Támogatás csak a munkálatokkal érintett lakásokra igényelhetı. 

(3) Az önkormányzati támogatás egyszer megítélt összeg. Ha a benyújtott 
pályázattól eltérıen többletköltségek merülnek fel, annak finanszírozására a 
pályázó köteles. 

(4) Ha a benyújtott pályázattól eltérıen a támogatható bekerülési költség kevesebb, 
akkor az önkormányzat a támogatható bekerülési költség 1/3-át, illetve a 
nyertes pályázatban szereplı támogatási aránynak megfelelı támogatási 
összeget nyújtja támogatásként. 

(5) A pályázat kétlépcsıs, elsıként a pályázó társasházak nyújtják be pályázatukat 
a (2) bekezdésben meghatározott mértékő önkormányzati támogatásra, majd az 
önkormányzat nyújtja be pályázatát, a további állami támogatás elnyerésére. 

 
A támogatási feltételei 

 
5. § 

 
A pályázaton a 2. §-ban meghatározott lakóépületek az alábbi feltételek teljesülése 
mellett vehetnek részt: 

a) A pályázó a pályázati felhívásban megjelölt minden adatot és információt a 
pályázati anyagban szolgáltatja. 

b) A pályázó lakóközösségnek közgyőlési határozatot kell hoznia arról, hogy 
nyertes pályázat esetén a készpénzben általa vállalt saját erıt az önkormányzat 
elkülönített számlájára átutalja, és a pályázat szerinti munkálatok 
elvégzéséhez a munkaterületet biztosítja. 
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c) A pályázó saját erejeként készpénz vehetı figyelembe, melynek forrása lehet 
az épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, bankhitel, 
valamint pénzben teljesített támogatói hozzájárulás. 

d) A pályázónak a pályázat benyújtásakor igazolnia kell a beruházási költség 
1/3ának forrásszerkezetét (banki igazolás, közgyőlési határozat tulajdonosi 
befizetésrıl, hitelintézet hitelnyújtási szándéknyilatkozata, stb.). 

e) A pályázónak rendelkeznie kell az energia megtakarítást számszerően 
bizonyító, - megfelelı képesítéssel rendelkezı szakemberek által összeállított 
– hıtechnikai számítással és mőszaki leírással, valamint tételes tervezıi 
költségvetéssel, amelyet a pályázatához be kell csatolni. 

f) Nem vehet részt a pályázatban az a pályázó, akinek 60 napon túl meg nem 
fizetett köztartozása van, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll (ezen 
tényekrıl nyilatkoznia kell). 

g) Nem nyújtható támogatás olyan társasháznak és lakásszövetkezetnek, 
amelynek a közmőszolgáltatókkal szemben lejárt tartozása van. 

h) A pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázatonként egyszeri, 20.000,- Ft 
összegő pályázati díjat kell fizetnie, az Önkormányzat számlájára. 

i) A pályázatban a támogatás szempontjából elismerhetı beruházási költség 
tartalmazhatja: 

− az energia-megtakarítást eredményezı felújítás, korszerősítés szakértıi 
költségeit (hıtechnikai számítás), 

− felmérési terv készítése (ha az épület tervei nem állnak rendelkezésre),  
− tervezési és engedélyezési költségeit (ha a beruházás építési 

engedélyköteles), 
− a közbeszerzési eljárás költségeit, 
− a kivitelezés, a kivitelezés mőszaki ellenırzésének költségeit, 
− védett állatok megléte esetén az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság 

által elıírt munkálatok költségeit, 
− valamint a felsorolt költségek általános forgalmi adóját.  

j) A Támogatásból nem fedezhetı költségek: a lakásokon kívüli, ugyanazon 
épületben lévı nem lakáscélú ingatlanok energia-megtakarítást eredményezı 
felújításának, korszerősítésének, a lakások és a nem lakáscélú ingatlanok 
energia-megtakarítást nem eredményezı felújítási munkálatainak, valamint a 
pályázat elkészítéséhez kapcsolódó ráfordításoknak (ilyenek: illetékek, 
sokszorosítás, postaköltség, pályázatírás.. stb), az általános forgalmi adót is 
tartalmazó költségei, valamint a pályázati díj. 

k) Az önkormányzati támogatás feltétele, hogy a lakóépület felújítását, 
korszerősítését az állam, az önkormányzat által benyújtott pályázat útján 
támogassa. 

l) Sikeres pályázat esetén az önkormányzat a pályázóval támogatási szerzıdést 
köt. A szerzıdés megkötésének feltétele, hogy a pályázó saját forrásait az 
önkormányzat által megjelölt elkülönített számlára utalja át. 
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III. FEJEZET 
A PÁLYÁZAT TARTALMA, BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, 

HELYE, ELBÍRÁLÁSA ÉS AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTRENDSZERE  
 

Pályázat tartalma, benyújtásának határideje, helye 
 

6. § 
 

(1) A pályázat magyar nyelven kizárólag a pályázathoz készített adatlapon 
nyújtható be. Az adatlap nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában. 

(2) A pályázati formanyomtatványok és a Pályázati Útmutató (a továbbiakban: 
Pályázati Útmutató) az Országos Lakás és Építésügyi Hivatal internetes 
honlapjáról letölthetı (www.oleh.hu), továbbá beszerezhetı Budakeszi Város 
Polgármesteri Hivatalánál. 

(3) A pályázatot hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden 
kérdésére választ adva és az elıírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. 

(4) A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:  
1. Összefoglaló adatlap (a Pályázati Útmutató 1. számú melléklete). 
2. Adatlap az épület állapotáról és a tervezett energiatakarékos 

felújításokról (a Pályázati Útmutató 2. sz. és 2/A. számú mellékletei). 
3. A lakóközösség határozata (a Pályázati Útmutató 4. számú melléklete). 
4. Társasházi közgyőlési jegyzıkönyv-kivonat (a Pályázati Útmutató 11. 

számú melléklete). 
5. Saját erı biztosítását igazoló a.5. §. d) pontja szerinti dokumentum/ok. 
6. A nem lakáscélú ingatlanrész tulajdonosainak nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy a felújítási, korszerősítési munkák rájuk esı részét 
finanszírozzák, vállalják, hogy a támogatási szerzıdés megkötéséig az 
önkormányzat által megjelölt, elkülönített számlára ezt az összeget 
átutalják. 

7. A társasház nyilatkozatát arról, hogy amennyiben az 5. pontban 
megfogalmazottakat a nem lakáscélú ingatlanrész tulajdonosa nem 
vállalja, helyette megfinanszírozzák a felújítási, korszerősítési munkák 
helyiségre jutó részét. 

8. A közmő üzemeltetık nyilatkozatát arról, hogy a támogatást igénylı 
lakásszövetkezetnek vagy társasháznak nincs a közmő üzemeltetıkkel 
szemben fennálló tartozása. 

9. Az épület pályázattal érintett felmérési tervrajzai, a dilatáció helyének 
megjelölésével (ha a felújítás nem építési engedélyköteles), a jogerıs 
építési engedély teljes tervdokumentációja (ha a felújítás építési 
engedélyköteles). 

10. Az építési engedély hiteles másolata, vagy a benyújtásáról szóló 
igazolás, ha a felújítás építési engedély köteles, ellenkezı esetben az 
önkormányzat hatósági nyilatkozata arról, hogy a pályázat szerinti 
felújítás, korszerősítés nem építési engedélyköteles. 

11. Az épület 30 napon belüli tulajdoni törzslapja. 
12. Földhivatali térképmásolat. 
13. Az épület környezetének korszerősítése, felújítása esetén a 

lakókörnyezet tulajdoni lapjai és az 1:500 méretarányú közmő 
alaptérkép. 
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14. Részletes energetikai és hıtechnikai számítás (a Pályázati Útmutató 
10. számú melléklete). 

15. Rövid szöveges programindoklás. 
16. Mőszaki leírás a tervezett munkálatokról. 
17. Részletes költségvetés, amely tartalmában igazodik a pályázatban és a 

mőszaki leírásban szereplı munkálatokhoz. 
18. Nyílászáró csere vagy hıszigetelés esetén, ha gáztüzelı berendezés 

van a lakásban, akkor a területileg illetékes gázszolgáltató engedélye 
szükséges, ha nincs gáztüzelı berendezés, akkor a tervezınek 
nyilatkoznia kell, hogy a beavatkozás után a lakások légcseréje 
megfelelı lesz. 

19. Nyílászáró csere esetén a nyílászáró minıségtanúsítványát csatolni 
kell. 

20. Homlokzatszigetelés esetében a területileg illetékes Nemzeti Park 
igazgatósága által kiadott nyilatkozat arról, hogy a felújítandó 
épületben élnek-e védett állatok. 

21. A pályázati díj megfizetését igazoló banki kivonat másolata. 
(5) A pályázatokat 2 példányban (1 eredeti és 1 másolati) példányban a pályázati 

kiírást követıen Budakeszi Város Polgármesteri Hivatalának Önkormányzati 
Irodájához lehet benyújtani, a kiírásban közzétett határidıig. 

(6) Amennyiben az Önkormányzat nem biztosít támogatási keretet, illetve a 
támogatási keret kimerülése esetén az Önkormányzat akkor is benyújtja a 
pályázatot az Országos Lakás és Építésügyi Hivatalhoz, ha a lakástulajdonosok 
vállalják a bekerülési költség legalább 2/3-ának biztosítását saját erıként. 

 
Pályázatok elbírálása 

 
7. § 

 
(1) A pályázatok teljes körő lebonyolítását a Budakeszi Város Polgármesteri 

Hivatalának Önkormányzati Irodája végzi, amelynek szakaszai: a pályázat 
kiírása, befogadása, elıminısítése, képviselı-testület elé terjesztése, benyújtása 
a minisztériumhoz, a támogatási szerzıdések megkötése, a kivitelezés 
szerzıdés szerinti teljesítésének ellenırzése, támogatás lehívás- pénzügyi 
lebonyolítás. 

(2) Hiányosan benyújtott pályázatok esetében 8 napon belül hiánypótlási 
kötelezettséget kell elıírni. A hiánypótlást a felszólító levél kézhezvételét 
követı 15 napon belül el kell végezni. 

(3) A pályázatokat Budakeszi Város Képviselı-testülete havonta bírálja el a 
rendelkezésre álló támogatási keret figyelembevételével, és dönt a pályázatok 
támogatásáról és az állami támogatás elnyerése céljából, az önkormányzat 
pályázatának benyújtásáról. Az elbírálás utáni döntésrıl a pályázók értesítést 
kapnak. 

 
Az elbírálás szempontrendszere 

 
8. §. 

 
(1) Elınyt élvez az a pályázó, aki magasabb arányú sajáterıt tud biztosítani, ez által 

kevesebb önkormányzati támogatást vesz igénybe. 
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(2) Elınyt élvez az a pályázat, amelyben a megjelölt tervezett fajlagos energia-
megtakarítás mértéke (GJ/lm3/ év) nagyobb. 

(3) Elınyt élvez az a pályázat, amelyben a beruházás megtérülési ideje (beruházás 
gazdaságosság) rövidebb. 

 
IV. FEJEZET 

A FELÚJÍTÁSOK, KORSZER ŐSÍTÉSEK MŐSZAKI ELLEN İRZÉSE ÉS 
FINANSZÍROZÁSA 

 
9. § 

 
(1) A költségvetési forrásra tekintettel az elnyert támogatások felhasználásakor az 

érvényben lévı közbeszerzésekrıl szóló törvény rendelkezéseit figyelembe 
véve kell eljárni. A társasház által létrehozandó közbeszerzési bizottságba az 
önkormányzat saját közbeszerzési bizottságából egy tagot delegál. A kivitelezıi 
szerzıdésnek a támogatási szerzıdéssel összhangban kell lennie, melyért a 
pályázó felel. 

(2) A felújítás szakszerő elvégzése érdekében a pályázó köteles gondoskodni a 
munkák mőszaki ellenırzésérıl. Ennek költségei a beruházási költségek részét 
képezhetik. 

(3) Az önkormányzati és az állami támogatás kifizetésére utólag a mőszaki ellenır 
által jóváhagyott számla alapján, közvetlenül a kivitelezı részére történı 
átutalással kerül sor. 

(4) Az önkormányzat – meghatalmazottja útján - jogosult a támogatással érintett 
felújítás, korszerősítés dokumentumaiba bármikor betekinteni, azt ellenırizni. 
A kivitelezés menetét, a tervezett mőszaki megoldásokat jogosult a helyszínen 
bármely munkafázisban ellenırizni. 

(5) A pályázatban foglaltaktól eltérı kivitelezés a támogatás megvonását vonja 
maga után. Az eltéréseket megfelelıen dokumentálni szükséges (jegyzıkönyv, 
fényképfelvétel, mőszaki szakértıi vélemény stb.). 

 
V. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

10.§ 
 
A rendelet a kihirdetése napján hatályba. 
 
Budakeszi, 2006. július 27. 
 
 
Lendvay Endre  Majorné dr. Stahácz Éva 
alpolgármester       jegyzı 
 
Kihirdetési záradék: 
E rendeletet 2006. augusztus 11-én  kihirdettem. 
                                                             
  Majorné dr. Stahácz Éva 
                                                                             jegyzı 


