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10/2006. (II. 07.) 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 - 34/2005. (VII. 4.) 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 módosításáról 

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) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul:  
„d) fedezetigazolás (számlakivonat) a társasház nevére szóló és felújítás költségének 
legalább 60%- ára vonatkozó elkülönített összegről,” 

Záró rendelkezések 
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

Budapest, 2006. február 02. 

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

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

INDOKOLÁS 

Általános indokolás 
A többször módosított 31/2003. (VII. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-

Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosítását meghatározott tartalmi rész 
pontosításának szükségessége indokolja. 
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Részletes indokolás 
1. §-hoz: A rendelet módosításával egyértelművé válik a rendelkezés, hogy a 

lakóközösségnek a felújítási költség 60%-ával kell rendelkezni, a fennmaradó 40%-ot pedig 
kamatmentes önkormányzati támogatásként igényelhetik. 

2. §- hoz:  Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  
Budapest, 2006. február 02. 

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

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

 


