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K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én
megtartott rendkívüli zárt ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat a települési értékvédelmi támogatás felhasználására

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

252/2010. (VI.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005 (VII.18.) sz.
rendelet 23. § (4) bekezdése értelmében a testület dönt az értékvédelmi
támogatásról, amennyiben a testület éves költségvetésében biztosított alap nem
kerül pályázati formában felhasználásra. Budakalász Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a Damjanich utca 10. sz. alatti ingatlan tulajdonosait
300.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti, amennyiben az
engedélyezési tervdokumentációban szereplő épületrekonstrukciót
megvalósítják, és azt számlákkal igazolják. Budakalász Város Önkormányzat
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét
képező megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

k. m. f.

 Parlagi Endre s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
   polgármester                     jegyző

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné

Melléklet csatolva.



Melléklet
MEGÁLLAPODÁS

Budakalász területén lévő védett épületek homlokzat felújításához nyújtott támogatásról

amely létrejött egyrészről Budakalász Város Önkormányzat (2011 Budakalász, Petőfi tér 1., képviseli: Parlagi
Endre polgármester), mint támogatást nyújtó,
másrészről…………….. (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve), mint kedvezményezettek között a mai
napon az alábbi feltételekkel:

1. A kedvezményezettek kijelentik, hogy a Budakalász, Damjanich u. 10., hrsz.: 531 alatti ingatlan kizárólagos
tulajdonukat képezi.

2. Az Önkormányzat …………. határozata alapján, kötelezettséget vállal arra, hogy a kedvezményezettek
részére 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban:
támogatás) nyújt, az 1. pontban meghatározott ingatlan homlokzat-felújítási munkálatainak részleges
fedezetéül.

3. Az Önkormányzat a támogatást az épület utcai homlokzatának felújítási munkálatai közül az alábbiakhoz
nyújtja:
1428/6/2010 iktatószámú, 2010. 05. 21-én jogerős építési engedély alapján végzett homlokzat-felújítási és
tetőszerkezeti, tetőhéjalási munkálatokra.

4. A 2. pontban foglalt támogatás kifizetésére a ……….. pénzintézetnél vezetett……………….. sz. számlára
történő átutalással, a teljesítés igazolását (főépítészi szemle, illetve benyújtott számlák elfogadása) követő
15 munkanapon belül kerül sor

5. A kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat által a részére kifizetett támogatásról
számlákkal elszámol. A támogatást a 3. pontban meghatározott építési munkálatokra fordítja. Engedélyhez
kötött építési munka csak jogerős építési engedély alapján végezhető.

6. A kedvezményezett az 5. pontban foglalt kötelezettséget legkésőbb a megállapodás aláírását követő 1
naptári éven belül köteles teljesíteni és a támogatásról a munkálatok befejezését követő 8 napon belül
köteles a kedvezményezett nevére kiállított részletes számlákkal elszámolni, illetve a munkálatok
befejezését bejelenteni.

7. Az Önkormányzat a teljesítést a számlák ellenőrzése és a főépítész jelenlétében megtartott helyszíni
szemlén felvett jegyzőkönyv alapján igazolja. A helyszíni szemle a munkálatok befejezésének bejelentését
követően legkésőbb 30 napon belül meg kell, hogy történjen.

8. A támogatás visszavonható az alábbi esetekben:
 ha a kedvezményezett valamely okból kifolyólag úgy dönt, hogy mégsem kíván élni a

támogatással,
 ha nem a 6. pontban meghatározott határidőre számolt el a költségekkel, illetve
 ha az Önkormányzat a 7. pontban meghatározott teljesítésigazolás kiadását megtagadja.

A támogatás visszavonásáról a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatban dönt.
9. A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az építésügyi hatóság az 1. pontban meghatározott

lakóingatlanon a felújítási munkálatot jogosult ellenőrizni és vállalja, hogy a hatóságok ilyen irányú
tevékenységét elősegíti.

10. A megállapodásban nem érintett további kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.
11. A felek per esetén a Szentendrei Városi Bíróság kizárólagos illetékességét köti ki.
12. A felek a megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kelt, Budakalász, 2010. ………… .

  …………………….……  ……………………………………………………………………
          polgármester       kedvezményezettek


