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Táľgv: Vłílaszlevélközmeghall gatásra
Tĺsztelt Ásszonyom!
Kö'sz<ĺnöm, hogy megtisztelte onkormanyzatlxlkat és a 2OI5. évi közmeghallgatásľa
észrevétellelfordult hozzáttk. Engedje meg, hogy felvetéseire az a|źbbiakban foglďjam
össze válaszomat.

A

,,Jőzsefuáros újjáépül'' pľogľam fontos eleme a térsashtnak felújítasa.A keľiileti
állampolgáľok érdeke és az onkotményzat célja, hogy a közteľĹileti fejlesztéseket bevigyfü
aházakba is. Ez Iesz a k<jvetkező évek egyik legnagyobb feladata. Segítséget nyújtunk a
tlĺľsashĺŁakfelújítĺásához, az e|miilt öt évben több mint másfel milliáľd foľint üímogatást
biztosítottrrnk, bővítettiik a pétlryéľlatilehetőségeket. A tarsasházak évente két pá|yáaatot
nyújthatnak be, az egyik pá|yázat táĺgya k-'ĺrźrőIagzölđesítés,a másik pźiyéľ;attöłgya
klzar őIag felúj ítrás lehet.
kertiletben található vďamennyi tarsashrízrrak, íEy u on áttal megjelölt Kolónianak is
iehetősége vanpéiyénatbenýjtĺĺsáĺaa|akőkozösség közös tulajdonában flló épiiletrészek
felújítasĺínaktětmogatźsa iĺĺánt,amely magában foglalja a |épcsóhźvak helyľaĺllítrásĺínak
lehetőségét is.

A

Az

5 mitlió forintot el nem érő kivitelezési költség esetén atćrsashtvtészérő| annak 50%-át
sztikséges öneľőként összegyiĺjteni, míg az 5 mil.Iiő forintot elérő beruhźnások esetén
elegendő 40' 30 vagy akétt csak 25Yo-os önerő, a ház a|betét-szátmától ftiggően. A
fennmaradó összeg vissza nem térítendő trámogatás és kamafunentes kö,lcsön foľmájában
igényelhető az onkormtny zatto|.

A

részletęs pá|yárati feltételeket, vďamint a benyújtanđőadatlapot és dokumentumokat a
Tĺírsashfuaknak adható önkormĺányzati trĺmogatasokľól szóló 23/2015, (v'21.)
ijnkotmźnyzati rendęlet taĺta\mazza, amely elérhető a wwwjozsefuaros.hu honlapon a
rendeletek menüpont ďatt.
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támogatás igénylésénekrészleteiről bővebb felvilágosítást személyesen Ĺigyfélfogadasi
időbęn vagy telefonon az a|źlbbi szęwezęti egységtől kérhet:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefiárosi Polgórmesteri Htvatal
G az d ól ko dd s i Ügło s zt dly
1082 Budapest, Baross utca 63-67. III./312.

dr. Dékány Szilvia
TeL :

4 59

-2 5 9 5 ;

e

iigintéző

-mail : deknnys zi@j oz s efvaros. hu

Bízom benne, hogy a levelében felvetettekĺe sikeriilt kimeľítő vtůassza| szolgálnom.
Budapest, 2015. decembeľ 10.
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