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Tárgy: Válaszlevél közmeghallgatásra
Tisztelt Asszonvom!

hogy megtisztelte onkormanyzat:unkat és a 2015. évi közľreghallgatásra
észrevétellelfordult hozzźttlk. Engedje meg, hogy felvetéseinek soľľendjébenazalábbiakban
foglďj am cissze vĺílaszomat.
Köszönjük,

A

társasházaknak adható önkoľmányzati támogatasokra vonatkozó szabá|yokat a 23/f015.
(V.2 1 .) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza'

A

Rendelet értelmébena pályázatí rendszeľ keretében igényelt támogatás mértékérőlés a
_ így a vissza nem térítendő támogatéls, illetve a kamatmentęs kĺjlcsön _
közötti megoszlásról a Tźrsasházi Pźúyźľ;atokatElbíľáló Munkacsopoľt javaslatara a
polgáľmester dĺint.
tlímogatási formák

A

kivitelezési munkálatok ĺitemezésévelkapcsolatos kérdéséretájékoúatom' hogy a
a pď|yávat benyújtását követően kezdhetik meg a munkďatokat' kivéve, ha
szakéĺtői véleménnye| igazo|t életveszély-elháľításérdekében;hatósági kötelezes alapjěn
elvégzendő munka; víz-, gźu-, elektromos árarn-, távfiítési szolgĺáltatásból töľténő k1zĺirás
vagy halasztĺĺst nem trĺrő egyéb munkálat elvégzéseválik szĹikségessé.Ezekben az
tőrsashźnak

esetekben ugyanis a munkálatok megkezdésétkövető 30 munkanapon belül is benyujtható a

pá|yazat. A tarsashĺŁnak a felújítasimunkálatokat legkésőbb
a]áiráséú követő egy éven beliil kell befejeznie.

a

trímogatási szerz<ĺdés

TźĄékoztatom, hogy a társashtz homlokzatanak életveszélyes állapota statikus szakértői
véleménnyeligazolható, amelyet a Rendelet prioľitási szempontként jelöl męgapéĺLyźaatok
elbíľalása során.

A sziĺmvizsgáló bizottság jogaira vonatkozó felvetésére tźtjékoztatom, hogy
sző|ő 2003. évi CXXX[[. törvény értelmében a szétmvizsgá|ő bizottság
tétrsasház gazdálkođasát, miiködését ellenőrző testtileti szerv.
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TźĄékoztatomtovábbá, hogy a ttlrsashtz lakóközössége áItaI meghozott k<izgnĺlési hatźtrozat
alapjan benyrijtott ÍátsashźzipáIyźnatot visszavormi mind az elbíľalást mege|ozo, mind az
elbíľálást kövętő időszakban egészen atámogatási szerzodés aláírástigkiztlrő|agatársasház
legfóbb döntéshozó szerve' a tulaj dono staĺsakbó l á||ő kozgy1l lés j o go sult.

Bizombenne, hogy a levelében felvetett kéľdésekresikerült kimerítő válasszal szolgálnom.
Budapest, 20l5. decembeľ 10.

l082 Budapest' Baross

I1/,

u.

63-67'.TeleÍbn: 06 | 4-q9 2|00 . E-mai|; po|garmester@jozseívaros.hu . v',r,wvjozsefuaros.hu

..

lDŐ.S'BĄRÁT

ONKORMANYZAT

.)

