
Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal
K i s k u n f é l e g y h á z a  V á r o s  Ö n k o r m á n y z a t

K é p v i s e l ő t e s t ü l e t é n e k

15/2008. (III.28.) rendelete 

az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező
felújításának és az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának valamint a távhővel

ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére
alkalmas eszközök beszerelésének támogatásáról

Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  Magyar  Köztársaság
Alkotmányának 44/A. §. (2) bekezdésében és helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a városi iparosított technológiával
épült  lakóépületek  energiatakarékos  felújításának,  az  egycsatornás  gyűjtőkémények
(termofor  kémények)  biztonságtechnikai  felújításának  illetve  kiváltásának  valamint  a
távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére
alkalmas eszközök beszerelésének támogatására a következő rendeletet alkotja.

I. fejezet 
A rendelet hatálya

1.§

(1)  A rendelet  hatálya  kiterjed  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  közigazgatási
területén  lévő,  1992.  július  1.  előtt  kiadott  építési  engedély  alapján iparosított
technológiával  épült  társasházak,  lakásszövetkezeti  épületek  illetve  önkormányzati
lakóépületek  azon  lakóközösségeire  (továbbiakban:  lakóközösség),  ahol  a  lakóépület
legalább 4 lakást tartalmaz. (Továbbiakban „Panel-Program”)

(2)  A rendelet  hatálya  kiterjed  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  közigazgatási
területén  lévő társasházak,  lakásszövetkezeti  épületek,  illetve  önkormányzati  bérházak
azon lakóközösségeire, ahol az épület legalább 8 lakással rendelkezik. Az 1985-ig épült
lakóépületek égéstermékeinek elvezetésére szolgáló gáztüzelő berendezések kettősfalú,
illetve egyesített falú gyűjtőkéménnyel üzemelnek. (Továbbiakban „Termofor kémények
felújítása”) 

(3)  A rendelet  hatálya  kiterjed  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  közigazgatási
területén  lévő,  távhővel  ellátott  társasházak,  lakásszövetkezeti  épületek,  illetve
önkormányzati bérházak lakóközösségeire. (Továbbiakban „ÖKO-Program”) 

(4) A rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:
1.  iparosított  technológiával  épült  lakóépület:  panel,  a  közép-és  nagyblokk,  az
alagútzsalu,  az  öntött,  a  vasbeton  vázas  és  egyéb  előregyártott  technológia
felhasználásával épült lakóépület.
2. teljes felújítási költség: alatt a pályázat szerint elvégezni tervezett munkálatok általános
forgalmi adót is magában foglaló költségeit  kell  érteni,  beleértve a pályázat által  nem
támogatható ráfordításokat is.

1



3. támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség:  a támogatás szempontjából
elismerhető bekerülési költség a teljes felújítási költség és a támogatásból nem fedezhető
költségek  különbsége.  A támogatás  szempontjából  elismerhető  bekerülési  költség  –
jellemzően  –  tartalmazhatja  a  támogatott  program lebonyolítási  költségeit,  a  pályázat
tervezési  költségeit,  az  engedélyezéssel  és  szakhatósági  hozzájárulásokkal  valamint
szakvéleményekkel  kapcsolatos  költségeket,  illetékeket,  a  közbeszerzési  eljárás,  a
kivitelezés műszaki ellenőrzésének költségeit, a támogatással érintett kivitelezési munkák
költségeit,  beleértve a járulékos költségeket is, valamint a felsorolt költségek általános
forgalmi  adóját.  Panel-Program  esetében  a  támogatás  szempontjából  elismerhető
bekerülési  költség  kiegészül  még  az  épület  állékonyságára  vonatkozó,  2  évnél  nem
régebbi statikai szakvélemény költségeivel és védett állatok megléte esetén az illetékes
Nemzeti Park Igazgatóság által előírt munkálatok költségeivel is. 

II. fejezet
Általános rendelkezések

2.§

(1)  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzata  költségvetésében  elkülönített  felújítási
támogatást  biztosít  az  1992. július  1.  előtt  kiadott  építési  engedély  alapján  iparosított
technológiával  épült  lakóépületek  energiatakarékos  felújítására,  az  1985-ig  épült
lakóépületek  üzemelő,  gáztüzelő-berendezések  égéstermékeinek  elvezetésére  szolgáló
egycsatornás gyűjtőkéményeinek (a továbbiakban: termofor kémény) biztonságtechnikai
felújítására,  kiváltására  valamint  a  távhővel  ellátott  társasházak,  lakásszövetkezeti
épületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök
beszerelésére.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott támogatást kiegészíti a központ
pályázatban elnyert vissza nem térítendő állami támogatás mértékével.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott, elkülönített összeg felhasználása az önkormányzat
által kiírt nyilvános pályázati eljárásban foglaltak szerint történik. A pályázati kiírást a
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

3.§

(1) Az önkormányzat  a 2.§ (1) bekezdésében meghatározott  és elkülönített,  továbbá a
központi  támogatással  kiegészített  összeget  vissza  nem  térítendő  támogatásként  –
egyszeri megítélt összegként – nyújtja a lakóközösség részére e rendeletben szabályozott
feltételek szerint.

(2) Az önkormányzat a „Panel-Program, a „Termofor kémények felújítása” és az „ÖKO-
Program” általános feltételeit és lebonyolítási rendjét e rendelet 4 - 10 §-aiban határozza
meg.

III. fejezet
A pályázaton résztvevők, illetve a megpályázható munkák köre

4. §.
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A felújítási  támogatásra  azok a  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  közigazgatási
területén  elhelyezkedő  lakóépületek  tulajdonosai  (lakóközösségei)  jogosultak,  akik  e
rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelnek, és vállalják a felújítási  költségek
minimálisan a IV. fejezetben megjelölt mértékű saját erőből történő finanszírozását.

5. §

(1)  „Panel-Program”  vonatkozásában  támogatás  az  alábbi,  a  felújítási  koncepcióban
indokolt, kimutatható energia-megtakarítást eredményező munkálatokra igényelhető:

I. Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje:

a) Az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező felújítása
vagy  cseréje  a  lakások  legalább  90  %-ában,  a  nyílászáró  cseréhez
kapcsolódóan, amennyiben a nyílászáró szerkezeti  részét képezi a szakipari
fal,  annak  cseréjével  együtt.  Ezzel  egyidejűleg  a  cserélendő,  felújítandó
nyílászárók  esetében  a  külső  árnyékoló  szerkezetek  elhelyezése  is
támogatható, de egy adott homlokzati oldalon valamennyi érintett nyílászáróra
fel kell szerelni.

b) A lépcsőházak és az egyéb közös fűtött  helyiségek (pl. közös tárolók, stb.)
külső  nyílászáróinak  energiatakarékos  felújítása  vagy  cseréje  100%-ban.  A
lépcsőházi  nyílászárók  felújítása  vagy  cseréje  esetén  a lépcsőházak  hő-  és
füstelvezetésének korszerűsítését is el kell végezni.

A fenti I. b) pontban leírt munkálatokra csak abban az esetben lehet pályázni, ha a I. a)
pontban leírt munkákat a pályázó már korábban elvégezte, vagy a jelen pályázatban végzi
el, vagy a lakások nyílászárói a pályázat benyújtásakor már kielégítik az érvényben lévő
hőtechnikai előírásokat.

II. Homlokzatok és födémek hőszigetelése:

a) Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése.

b) Homlokzati (egy vagy mindkét) végfalak hőszigetelése.

c) Az utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölső síkjának) hő-
és vízszigetelése,  ha az épület lapos tetős szerkezetű, vagy hőszigetelése és
magastető  kialakítása,  amennyiben  a  tervezett  magastető  nem  beépíthető
kialakítású,  vagy  az  utolsó  fűtött  lakószint  feletti  födém teljes  felületének
(fölső síkjának)  hőszigetelése  beépítetlen  magastető,  illetve  tetőfelépítmény
esetében.

d) Az első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött
lakószint  alatti  födém  fűtetlen  helyiséggel  (például  pince,  garázs  stb.)
érintkezik.

III.  Épületgépészeti  rendszerek  korszerűsítése,  (energia-megtakarítást  eredményező)
felújítása:
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a) Új  szellőzőrendszer  kialakítása,  vagy  a  meglévő  szellőző  rendszerek
légtechnikai és tűzbiztonsági előírásokat egyaránt érvényre juttató felújítása,
korszerűsítése  a  szükséges légcsere  biztosítása  érdekében.  Ehhez
kapcsolódóan,  az  aknák  falainak  megfelelővé  tételét,  lezárását,  aknák
szintenkénti  szakaszolását,  tűzgátló  csappantyúk  beépítését,  valamint
amennyiben  műszakilag  megoldható,  a  szellőzőcsatorna  tisztítását  is
kötelezően el kell végezni.

b) Meglévő fűtési rendszerek felújítása, korszerűsítése, átalakítása:

1. Az épület (vagy a pályázat tárgyát képező épületrész) hőfogyasztásának
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése.

2. A lakások hőleadóinak egyedi  szabályozásához szükséges berendezések
(termosztatikus szelepek) beszerelése.

3. A  lakások  egyedi  hőfogyasztásának  mérésére,  vagy  az  épület
hőfogyasztásának  lakásonkénti  költségmegosztására  alkalmas
mérőeszközök  (hőmennyiségmérők  és/vagy  költségmegosztók)
beszerelése.

4. Az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszer átalakítása ezen belül:

a) strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje;

b) az egycsöves fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő
szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves
fűtési rendszer kialakítása.

5. Kazánok,  hőközpontok energiatakarékos berendezésekre  történő cseréje,
valamint szükség szerint a fűtési vezeték felújítása, cseréje.

6. Hőleadók  energiatakarékos  berendezésekre  történő  cseréje,  valamint
szükség szerint a fűtési vezeték felújítása, cseréje.

A fenti  III.  b)  1-6.  pontjaihoz  kapcsolódóan kötelezően  el  kell  végezni  az
építéssel,  felújítással,  átalakítással  érintett,  aknában  elhelyezett  gépészeti
vezetékek  aknafalainak  megfelelővé  tételét,  lezárását,  aknák  szintenkénti
szakaszolását, tűzgátló csappantyúk beépítését.

c) Hálózati  melegvíz-ellátási  berendezések  és  rendszerek  korszerűsítése,
energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, ezzel egyidejűleg kötelezően
elvégzendő  az  aknában  elhelyezett  gépészeti  vezetékek  aknafalainak
megfelelővé tétele, lezárása, aknák szintenkénti szakaszolása.

d) A használati melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését lehetővé
tevő mérőórák felszerelése.

e) Épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó villamos kapcsoló-
biztosító-,  főelosztó  berendezés  korszerű  berendezésekre  történő  cseréje,
valamint a lakások mérőórájáig kiépített  elosztóhálózat és világítási  hálózat
teljes felülvizsgálata, felújítása az érvényben lévő szabvány (MSZ EN 2364)
követelményei szerint.

f) Az  épület  valamennyi  felvonójának  korszerűsítése,  illetve  szükség  esetén
cseréje, csere esetén biztonsági felvonó beépítése.
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IV. A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló
energiaforrásokkal  való  helyettesítésére  irányuló  beruházások  az  energiatermelésre,  a
tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra:

a.) Napkollektorok (melegvíz termelésre) telepítése.

b.) Napelemek (áramtermelésre) telepítése.

c) Kapcsolt hő- és áramtermelés (földgáz, biogáz) berendezéseinek telepítése.

d) Biomassza (palett/faháncs  kazánok,  fagázosítással  működő rendszerek,  stb.,
különösen napkollektorral párosítva) berendezéseinek telepítése.

e) Hőszivattyú telepítése.

f) Geotermikus rendszerek telepítése.

g) Épületbe integrált mikro szélerőmű (áramtermelésre) telepítése.

h) Egyéb speciális megújuló energiaforrások és tárolóik telepítése.

(2)  Az  (1)  bekezdés  I.  és  II.  pontokban  meghatározott,  „Nyílászárók  energia-
megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje” valamint „Homlokzatok és födémek
hőszigetelése” elnevezésű munkálatokra csak abban az esetben lehet pályázni, ha a III.
b.) 1. pontban leírt épületszintű fűtésszabályozás és mérés már megoldott vagy a pályázat
keretében ezt el fogják végezni.

(3)  Az  (1)  bekezdés  I-IV.  pontok  alatt  felsorolt  munkálatok  bármelyikére  –  egy
pályázatban többre is – lehet pályázni. Ez alól kivételt képeznek a III. b.) 1-4. pontok
alatt  felsorolt  munkák  a  távhővel  ellátott  épületekre  vonatkozóan,  melyekre  önállóan
nem,  csak  más  pályázati  munkákhoz  kapcsolódóan  lehet  pályázni.  Nem támogatható
továbbá  a  III.  b.),  c.)  és  d.)  pontokban  leírt,  a  távfűtőművek  tulajdonában  lévő
berendezések korszerűsítése, cseréje.

(4)  „Termofor  kémények  felújítása”  elnevezésű  program  keretén  belül  a  legalább  8
lakással  rendelkező  lakóépületekben  lévő  kettősfalú  illetve  egyesített  falú
gyűjtőkémények,  valamint  az  ezekhez  kapcsolódó  füstcsövezés  olyan  felújítási
munkálataira  igényelhető  támogatás,  amelynek  eredményeként  biztosítható  a
tüzelőberendezések  által  előállított,  jelenleg  a  termofor  kéményekbe  vezetett
égéstermékek biztonságos elvezetése, azok lakásokba illetve egyéb helyiségekbe történő
és az életbiztonságot veszélyeztető visszaáramlásának megakadályozása. Az egyéb, nem
lakáscélú  helyiségekre  jutó  kéményszakaszok  felújítási  költségeihez  támogatás  nem
vehető igénybe. 

(5) A felújítása során az épületben lévő valamennyi használatban lévő termofor kéményt
– az állapotának megfelelően – fel kell újítani. 

(6) Az „ÖKO-Program” keretében a következő célokra nyújtható támogatás:

1. A  lakások  hőleadóinak  egyedi  szabályozásához  szükséges  berendezések
(termosztatikus szelepek) beszerelése
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2. A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának
lakásonkénti  költségmegosztására  alkalmas  mérőeszközök  (hőmennyiségmérők
és/vagy költségmegosztók) beszerelése

3. Az épület fűtési rendszerének az átalakítása, ezen belül:

a) Strangszabályozók beépítése vagy cseréje;

b)  A mérhetővé  vagy szabályozhatóvá  tétel  érdekében az egycsöves átfolyós
rendszerű  fűtési  rendszer  átalakítása  a  hőleadók  elé  beépített  átkötő
szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési
rendszer kialakítása.

 (7)  Az  „ÖKO-Program”  keretében  csak  olyan  pályázat  kaphat  támogatást,  melynek
eredményeként  a  pályázat  szerinti  korszerűsítést  követően  a  teljes  épület,  vagy  teljes
önálló fűtési egység valamennyi lakásában és közös használatban lévő fűtött helyiségben
az önálló fűtési energiafogyasztás-szabályozás műszaki feltételei biztosítottá válnak.

(8)  A pályázat  tárgya  csak  teljes  épület,  vagy  dilatációval  határolt  épületrész  lehet,
illetőleg teljes önálló fűtési egység lehet. 

(9)  Nem  igényelhető  támogatás  a  pályázat  benyújtása  előtt  már  megkezdett
beruházásokhoz.

IV. fejezet
Pályázható programok forrása és mértéke

6. §.

(1)  A  támogatás  forrása  az  e  rendelet  2.§-ában  foglaltak  szerint  elkülönített
önkormányzati költségvetési előirányzat kiegészül a programot támogató – pályázható –
központi  költségvetés  által  biztosított  vissza  nem  térítendő  keretösszeggel.  E
keretösszegre a társasházak illetve a lakásszövetkezetek jogosultak pályázni.

(2)  Az  állami  támogatás  mértéke  „Panel-Program”  esetén  a  bekerülési  költségnek
maximum az 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 500.000.-Ft.

(3)  A program  költségmegosztása  a  támogatás  szempontjából  elismerhető  bekerülési
költség vonatkozásában a következő:

(a) központi költségvetés: maximum a bekerülési költség 1/3-a,  de lakásonként
legfeljebb 500.000.-Ft.

            (b) települési önkormányzat: a bekerülési költség 1/3-a,
            (c) tulajdonos lakóközösségek: minimum a bekerülési költség 1/3-a.

A tulajdonos lakóközösségek az önkormányzatot terhelő saját részt (a bekerülési költség
minimum 1/3-át) részben vagy egészében átvállalhatják.

(4) Az állami támogatás  mértéke a  „Termofor kémények felújítása” program esetén a
támogatás  szempontjából  elismerhető  bekerülési  költség  maximum  40%-a,  de  nem
haladhatja meg a 80.000.-Ft/lakás összeget.

6



(5)  A program  költségmegosztása  a támogatás  szempontjából  elismerhető  bekerülési
költség vonatkozásában a következő:

(a) központi költségvetés: maximum a bekerülési költség 40%-a,
(b) települési önkormányzat: minimum a bekerülési költség 30%-a,

             (c) tulajdonos lakóközösségek: minimum a bekerülési költség 30%-a.

A tulajdonos lakóközösségek az önkormányzatot terhelő saját részt (a bekerülési költség
minimum 1/3-át) részben vagy egészében átvállalhatják.

(6)  Az  állami  támogatás  mértéke  az  „ÖKO-Program”  keretében  a  támogatás
szempontjából  elismerhető  bekerülési  költség  maximum  35%-a,  de  lakásonként
legfeljebb 54.000.-Ft lehet.

(7)  A program  költségmegosztása  a  támogatás  szempontjából  elismerhető  bekerülési
költség vonatkozásában a következő:

(a) központi költségvetés: maximum a bekerülési költség 35%-a,
(b) települési önkormányzat: minimum a bekerülési költség 30%-a,

             (c) tulajdonos lakóközösségek: minimum a bekerülési költség 35%-a.

A tulajdonos lakóközösségek az önkormányzatot terhelő saját részt (a bekerülési költség
minimum 1/3-át) részben vagy egészében átvállalhatják.

(8)  A  tulajdonos  lakóközösségek  saját  erejeként  saját  pénzeszköz,  a  projekt
finanszírozására  felvenni  tervezett  vagy  felvett  bankhitel  valamint  ESCO  típusú
vállalkozói szerződés által biztosított fedezet vehető figyelembe. 

(9) Nem pályázható, illetőleg a támogatásból nem fedezhető a lakáson kívüli, ugyanazon
épületben létrehozott nem lakás célú ingatlanok felújítása, korszerűsítése, valamint ezen
ingatlanokra  jutó  kéményszakaszok  felújítása,  de  egyéb  forrásból  a  támogatásra  nem
jogosult munkálatok a támogatatott programmal egy időben elvégezhetők.

V. fejezet
A felújítási programok pályáztatásának rendje

7.§

(1) A felújítási programban való pályázati részvétel feltételei:

(a) a pályázattal érintett munkálatok megfelelnek az e rendeletben foglaltaknak,
(b) a pályázó lakóközösség közgyűlési, illetve lakógyűlési határozat csatolása arról, hogy

a nyertes pályázat esetén az általa készpénzben vállalt saját erőt elkülönített számlán
helyezi el, és a pályázat szerinti munkálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítja.

(2) A lakóközösség minden esetben egy épület  felújításának támogatására nyújthat  be
pályázatot.  Amennyiben  a  lakóközösség  több  épületet  kíván  felújítani,  úgy  több
pályázatot  kell  benyújtani.  A  lakóközösség  a  benyújtott  pályázatot  utólag  nem
módosíthatja.
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(3) A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán kell benyújtani a rendelet 1.
számú mellékletét képező pályázati felhívásban közölteknek megfelelően, hiánytalanul és
az előírt dokumentumok csatolásával.

VI. fejezet
A pályázatok elbírálásának menete

8. §.

(1) A helyi pályázati  felhívás kiírása a Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri  Hivatal
Hatósági Osztályának feladata. 

(2) A „Panel-program”, a „Termofor kémények felújítása” valamint az „ÖKO-Program”
keretében  a  pályázatok  az  alábbi  szempontok  alapján  kerülnek  értékelésre  és
rangsorolásra:

(a) magasabb hányadú önerő vállalása
(b) az épület életkora,
(c) a pályázattal érintett lakások száma,
(d) a tervezett fajlagos energia-megtakarítás mértéke,
(e) a beruházás gazdaságossága (megtérülési idő),
(f) korábbi pályázattal nyert-e el támogatást.

(3) Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, amelyik az épületet  teljes egészében
felújítja, függetlenül attól, hogy hány dilatációs egységgel rendelkezik.

(4)  A  lakóközösségek  által  benyújtott  pályázatokat  Kiskunfélegyháza  Város
Önkormányzat  Képviselőtestülete  –  az  illetékes  bizottságok  előzetes  véleményezése
alapján – bírálja el.

(5)  A  lakóközösség  által  benyújtott  pályázat  elbírálásáról  szóló  döntést  követő  10
munkanapon belül írásban tájékoztatást kap a lakóközösség azzal a kitétellel, hogy csak a
központi pályázat kedvező elbírálása esetén részesülhet támogatásban. 

(6) A pályázó társasház illetve lakásszövetkezet a pályázat eredményéről történt értesítést
követően – eredményes pályázat  esetén – az Építésügyi  Minőségellenőrző  Innovációs
Kht-val  támogatási  szerződést  köt,  mely  szerződés  tartalmazza  a  központi  támogatás
folyósításának feltételrendszerét és annak ütemezését.
     
(7) A pályázati díj megfizetésére a pályázó társasház illetve lakásszövetkezet a köteles.

9. §.
A támogatás folyósítása:

(1) A központi pályázat kedvező elbírálása esetén az Önkormányzat a nyertes pályázóval
Megállapodást köt a felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételéről a támogatott program
megvalósítása céljából.

(2)  A  költségvetési  forrásra  tekintettel  az  elnyert  támogatások  felhasználásakor  az
érvényben  lévő  közbeszerzésekről  szóló  törvény  rendelkezéseit  figyelembe  véve  kell
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eljárni.  A kivitelezői  szerződésnek  a  támogatási  szerződéssel  összhangban  kell  lenni,
melyért a pályázó felel.

(3)  A támogatás  folyósítása  a  támogatási  szerződésben  meghatározott  forrásösszetétel
szerinti pénzügyi és időbeli ütemezésben, a készültségi fokkal arányosan és utólagosan a
kivitelező által  benyújtott  számlák és teljesítést  igazoló dokumentumok, illetőleg ezek
ellenőrzése alapján történik. 

VII. fejezet
A felújítási program alapján történő elszámolás és ellenőrzés rendje

10. §.

(1)  A  lakóközösség  képviselője  a  támogatott  munkák  kivitelezésekor  köteles  a
Polgármesteri  Hivatal  Közgazdasági  Osztály  Beruházási  Csoportjával  együttműködni,
részükre  a  szükséges  felvilágosítást  megadni,  a  helyszín  megtekintését  folyamatosan
biztosítani.

(2) A támogatást elnyert lakóközösség köteles biztosítani az önkormányzat részére:

(a) a kivitelezés folyamatának mindenkori ellenőrizhetőségét,
(b)  a  támogatás  felhasználásával  kapcsolatos  valamennyi  nyilvántartás,  számla,
pénztárbizonylat, kimutatás ellenőrzését,
(c) minden olyan okiratba történő betekintést, mely a megállapodás teljesítését érintheti.

(3) Az elnyert támogatás felhasználásának és folyósításának feltételit Megállapodásban
kell meghatároznia a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályának.

(4)  A  központi  támogatás  felhasználását  –  a  vállalt  kötelezettségek  betartását:
megvalósítás, támogatás felhasználása stb. – az előirányzatot kezelő szerv megbízottja
bármely időpontban jogosult ellenőrizni.

VIII. fejezet
Záró rendelkezések

11. §.

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és hatályba lépésével egyidejűleg hatályát
veszti a 17/2006. (V.02.) önkormányzati rendelet.   

Kiskunfélegyháza, 2008. március 27.

Ficsór József Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette
polgármester jegyző

Kihirdetve:

2008.03.28.
Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette

jegyző
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1. számú melléklet

Kiskunfélegyháza Város Lakóépület-felújítási Programja
Pályázati Felhívás

Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzata  pályázatot  ír  ki  az  iparosított  technológiával
épült  lakóépületek energia-megtakarítást  eredményező felújításának és az egycsatornás
gyűjtőkémények  felújításának  valamint  a  távhővel  ellátott  lakóépületek  lakásonkénti
hőfogyasztásának  szabályozására  és  mérésére  alkalmas  eszközök  beszerelésének
támogatására a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15./2008.
(III.28.) rendelete alapján a következők szerint:

Az  Önkormányzat  a  támogatást  a  lakóépületek  felújításának  bekerülési  költségeihez
vissza  nem  térítendő  támogatásként  –  egyszeri  megítélt  összegként  –  nyújtja  a
lakóközösségek részére, amelyet kiegészít a központi Lakáspályázaton a lakóközösségek
által elnyert támogatás mértékével.

I. A pályázható munkák köre:

Kiskunfélegyháza  Város  Lakóépület-felújítási  Programja  az  alábbi  3  program
támogatását jelenti:

1./  „Panel-Program”, amely  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  közigazgatási
területén  lévő,  1992.  július  1.  előtt  kiadott  építési  engedély  alapján  iparosított
technológiával  épült  társasházak,  lakásszövetkezeti  épületek  illetve  önkormányzati
lakóépületek  azon  lakóközösségeire  vonatkozik,  ahol  a  lakóépület  legalább  4  lakást
tartalmaz. 

2./  „Termofor kémények  felújítása”,  amely  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat
közigazgatási  területén  lévő  társasházak,  lakásszövetkezeti  épületek,  illetve
önkormányzati  bérházak azon lakóközösségeire  vonatkozik,  ahol  az épület  legalább 8
lakással  rendelkezik.  Az  1985-ig  épült  lakóépületek  égéstermékeinek  elvezetésére
szolgáló  gáztüzelő  berendezések  kettősfalú,  illetve  egyesített  falú  gyűjtőkéménnyel
üzemelnek 

3./  „ÖKO-Program”,  amely  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  közigazgatási
területén  lévő,  távhővel  ellátott  társasházak,  lakásszövetkezeti  épületek,  illetve
önkormányzati bérházak lakóközösségeire vonatkozik. 
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I/1.  A  „Panel-Program” vonatkozásában  támogatás  az  alábbi,  a  felújítási
koncepcióban  indokolt,  kimutatható  energia-megtakarítást  eredményező  munkálatokra
igényelhető:

I. Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje:

a./ Az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást  eredményező felújítása
vagy cseréje a lakások legalább 90 %-ában, a nyílászáró cseréhez kapcsolódóan,
amennyiben a nyílászáró szerkezeti részét képezi a szakipari fal, annak cseréjével
együtt. Ezzel egyidejűleg a cserélendő, felújítandó nyílászárók esetében a külső
árnyékoló  szerkezetek  elhelyezése  is  támogatható,  de  egy  adott  homlokzati
oldalon valamennyi érintett nyílászáróra fel kell szerelni.

b./  A lépcsőházak és az egyéb közös fűtött  helyiségek (pl. közös tárolók,  stb.)
külső  nyílászáróinak  energiatakarékos  felújítása  vagy  cseréje  100%-ban.  A
lépcsőházi  nyílászárók  felújítása  vagy  cseréje  esetén  a lépcsőházak  hő-  és
füstelvezetésének korszerűsítését is el kell végezni.

A fenti I. b) pontban leírt munkálatokra csak abban az esetben lehet pályázni, ha a I. a)
pontban leírt munkákat a pályázó már korábban elvégezte, vagy a jelen pályázatban végzi
el, vagy a lakások nyílászárói a pályázat benyújtásakor már kielégítik az érvényben lévő
hőtechnikai előírásokat.

II. Homlokzatok és födémek hőszigetelése:

a) Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése.

b) Homlokzati (egy vagy mindkét) végfalak hőszigetelése.

c) Az utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölső síkjának) hő-
és vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű, vagy hőszigetelése és
magastető  kialakítása,  amennyiben  a  tervezett  magastető  nem  beépíthető
kialakítású,  vagy  az  utolsó  fűtött  lakószint  feletti  födém teljes  felületének
(fölső síkjának)  hőszigetelése  beépítetlen  magastető,  illetve  tetőfelépítmény
esetében.

d) Az első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött
lakószint  alatti  födém  fűtetlen  helyiséggel  (például  pince,  garázs  stb.)
érintkezik.

III.  Épületgépészeti  rendszerek  korszerűsítése,  (energia-megtakarítást  eredményező)
felújítása:

a.)  Új  szellőzőrendszer  kialakítása,  vagy  a  meglévő  szellőző  rendszerek
légtechnikai  és  tűzbiztonsági  előírásokat  egyaránt  érvényre  juttató  felújítása,
korszerűsítése a szükséges légcsere biztosítása érdekében. Ehhez kapcsolódóan,
az aknák falainak megfelelővé tételét, lezárását, aknák szintenkénti szakaszolását,
tűzgátló csappantyúk beépítését, valamint amennyiben műszakilag megoldható, a
szellőzőcsatorna tisztítását is kötelezően el kell végezni.

b.) Meglévő fűtési rendszerek felújítása, korszerűsítése, átalakítása:
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1. Az épület (vagy a pályázat tárgyát képező épületrész) hőfogyasztásának
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése.

2. A lakások hőleadóinak egyedi  szabályozásához szükséges berendezések
(termosztatikus szelepek) beszerelése.

3. A  lakások  egyedi  hőfogyasztásának  mérésére,  vagy  az  épület
hőfogyasztásának  lakásonkénti  költségmegosztására  alkalmas
mérőeszközök  (hőmennyiségmérők  és/vagy  költségmegosztók)
beszerelése.

4. Az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszer átalakítása ezen belül:

a) strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje;

b) az egycsöves fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő
szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves
fűtési rendszer kialakítása.

5. Kazánok,  hőközpontok energiatakarékos berendezésekre  történő cseréje,
valamint szükség szerint a fűtési vezeték felújítása, cseréje.

6. Hőleadók  energiatakarékos  berendezésekre  történő  cseréje,  valamint
szükség szerint a fűtési vezeték felújítása, cseréje.

A fenti  III.  b)  1-6.  pontjaihoz  kapcsolódóan kötelezően  el  kell  végezni  az
építéssel,  felújítással,  átalakítással  érintett,  aknában  elhelyezett  gépészeti
vezetékek  aknafalainak  megfelelővé  tételét,  lezárását,  aknák  szintenkénti
szakaszolását, tűzgátló csappantyúk beépítését.

c.) Hálózati  melegvíz-ellátási  berendezések  és  rendszerek  korszerűsítése,
energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, ezzel egyidejűleg kötelezően
elvégzendő  az  aknában  elhelyezett  gépészeti  vezetékek  aknafalainak
megfelelővé tétele, lezárása, aknák szintenkénti szakaszolása.

d.) A használati melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését lehetővé
tevő mérőórák felszerelése.

e.) Épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó villamos kapcsoló-
biztosító-,  főelosztó  berendezés  korszerű  berendezésekre  történő  cseréje,
valamint a lakások mérőórájáig kiépített  elosztóhálózat és világítási  hálózat
teljes felülvizsgálata, felújítása az érvényben lévő szabvány (MSZ EN 2364)
követelményei szerint.

f.) Az  épület  valamennyi  felvonójának  korszerűsítése,  illetve  szükség  esetén
cseréje, csere esetén biztonsági felvonó beépítése.

IV. A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló
energiaforrásokkal  való  helyettesítésére  irányuló  beruházások  az  energiatermelésre,  a
tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra:

a. Napkollektorok (melegvíz termelésre) telepítése.

b. Napelemek (áramtermelésre) telepítése.

c. Kapcsolt  hő-  és  áramtermelés  (földgáz,  biogáz)  berendezéseinek
telepítése.
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d. Biomassza  (palett/faháncs  kazánok,  fagázosítással  működő  rendszerek,
stb., különösen napkollektorral párosítva) berendezéseinek telepítése.

e. Hőszivattyú telepítése.

f. Geotermikus rendszerek telepítése.

g. Épületbe integrált mikro szélerőmű (áramtermelésre) telepítése.

h. Egyéb speciális megújuló energiaforrások és tárolóik telepítése.

A I.  és  II.  pontokban meghatározott,  „Nyílászárók energia-megtakarítást  eredményező
felújítása vagy cseréje” valamint „Homlokzatok és födémek hőszigetelése” elnevezésű
munkálatokra  csak  abban  az  esetben  lehet  pályázni,  ha  a  III.  b.)  1.  pontban  leírt
épületszintű fűtésszabályozás és mérés már megoldott vagy a pályázat keretében ezt el
fogják végezni.

Az I-IV. pontok alatt felsorolt munkálatok bármelyikére – egy pályázatban többre is –
lehet pályázni. Ez alól kivételt képeznek a III. b.) 1-4. pontok alatt felsorolt munkák a
távhővel  ellátott  épületekre  vonatkozóan,  melyekre  önállóan  nem,  csak más pályázati
munkákhoz kapcsolódóan lehet pályázni. Nem támogatható továbbá a III. b.), c.) és d.)
pontokban leírt, a távfűtőművek tulajdonában lévő berendezések korszerűsítése, cseréje.

I/2.  „Termofor  kémények  felújítása”  elnevezésű  program  keretén  belül  a
legalább  8  lakással  rendelkező  lakóépületekben  lévő  kettősfalú  illetve  egyesített  falú
gyűjtőkémények,  valamint  az  ezekhez  kapcsolódó  füstcsövezés  olyan  felújítási
munkálataira  igényelhető  támogatás,  amelynek  eredményeként  biztosítható  a
tüzelőberendezések  által  előállított,  jelenleg  a  termofor  kéményekbe  vezetett
égéstermékek biztonságos elvezetése, azok lakásokba illetve egyéb helyiségekbe történő
és az életbiztonságot veszélyeztető visszaáramlásának megakadályozása. Az egyéb, nem
lakáscélú  helyiségekre  jutó  kéményszakaszok  felújítási  költségeihez  támogatás  nem
vehető igénybe. 

A felújítása során az épületben lévő valamennyi használatban lévő termofor kéményt – az
állapotának megfelelően – fel kell újítani. 

I/3. Az „ÖKO-Program” keretében a következő célokra nyújtható támogatás:

1. A  lakások  hőleadóinak  egyedi  szabályozásához  szükséges  berendezések
(termosztatikus szelepek) beszerelése

2. A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának
lakásonkénti  költségmegosztására  alkalmas  mérőeszközök  (hőmennyiségmérők
és/vagy költségmegosztók) beszerelése

3. Az épület fűtési rendszerének az átalakítása, ezen belül:

a./ Strangszabályozók beépítése vagy cseréje;

b./  A mérhetővé  vagy  szabályozhatóvá  tétel  érdekében  az  egycsöves  átfolyós
rendszerű fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal,
vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása.
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 Az  „ÖKO-Program”  keretében  csak  olyan  pályázat  kaphat  támogatást,  melynek
eredményeként  a  pályázat  szerinti  korszerűsítést  követően  a  teljes  épület,  vagy  teljes
önálló fűtési egység valamennyi lakásában és közös használatban lévő fűtött helyiségben
az önálló fűtési energiafogyasztás-szabályozás műszaki feltételei biztosítottá válnak.

A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész lehet, illetőleg
teljes önálló fűtési egység lehet. 

Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházásokhoz.

II. A pályázók köre:

1./  „Panel-Program” keretében  belül  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat
közigazgatási  területén  lévő,  1992.  július  1.  előtt  kiadott  építési  engedély  alapján
iparosított  technológiával  épült  társasházak,  lakásszövetkezeti  épületek  illetve
önkormányzati  lakóépületek  azon  lakóközösségei  pályázhatnak,  ahol  a  lakóépület
legalább 4 lakást tartalmaz. 

Iparosított technológiával épült lakóépület: panel, a közép-és nagyblokk, az alagútzsalu,
az  öntött,  a  vasbeton  vázas  és  egyéb  előregyártott  technológia  felhasználásával  épült
lakóépület.

2./  „Termofor kémények felújítása”  program keretén  belül  Kiskunfélegyháza  Város
Önkormányzat  közigazgatási  területén  lévő  társasházak,  lakásszövetkezeti  épületek,
illetve  önkormányzati  bérházak  azon  lakóközösségei  pályázhatnak,  ahol  az  épület
legalább  8  lakással  rendelkezik.  Az  1985-ig  épült  lakóépületek  égéstermékeinek
elvezetésére  szolgáló  gáztüzelő  berendezések  kettősfalú,  illetve  egyesített  falú
gyűjtőkéménnyel üzemelnek 

3./  „ÖKO-Program”  keretén  belül  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat
közigazgatási  területén  lévő,  távhővel  ellátott  társasházak,  lakásszövetkezeti  épületek,
illetve önkormányzati bérházak lakóközösségei pályázhatnak. 

III. A programban való részvétel feltételei:

- A pályázattal érintett munkálatok megfelelnek az e rendeletben foglaltaknak.

- A pályázó lakóközösség közgyűlési, illetve lakógyűlési határozat csatolása arról, hogy a
nyertes pályázat esetén a vállalt saját erőt elkülöníti  és a pályázat szerinti  munkálatok
elvégzéséhez a munkaterületet biztosítja. 

-  A lakóközösség  minden  esetben  egy  épület  felújításának  támogatására  nyújthat  be
pályázatot. A lakóközösség a benyújtott pályázatot utólag nem módosíthatja.

-  A pályázatot  a  Polgármesteri  Hivatal  Hatósági  Osztályán  (I.  em.  51-es  szoba)  kell
benyújtani  az Önkormányzati  és Területfejlesztési  Miniszter  által  közzétett  LFP-2008-
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LA-2,  LFP-2008-LA-9  és  az  LFP-2008-LA-7  pályázati  útmutatóban  közölteknek
megfelelően. 

-  A  pályázó  tudomásul  veszi,  hogy  az  elnyert  támogatás  felhasználásakor  a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseit figyelembe véve kell
eljárni!

IV. A pályázható program mértéke:

Az  állami  támogatás  mértéke  „Panel-Program” esetén  a  bekerülési  költségnek
maximum az 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 500.000.-Ft.
A program költségmegosztása a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség
vonatkozásában a következő:

(a) központi költségvetés: maximum a bekerülési költség 1/3-a, de lakásonként
legfeljebb 500.000.-Ft.

            (b) települési önkormányzat: a bekerülési költség 1/3-a,
            (c) tulajdonos lakóközösségek: minimum a bekerülési költség 1/3-a.

A tulajdonos lakóközösségek az önkormányzatot terhelő saját részt (a bekerülési költség
minimum 1/3-át) részben vagy egészében átvállalhatják.

Az  állami  támogatás  mértéke  a  „Termofor kémények  felújítása”  program esetén  a
támogatás  szempontjából  elismerhető  bekerülési  költség  maximum  40%-a,  de  nem
haladhatja meg a 80.000.-Ft/lakás összeget.
A program költségmegosztása a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség
vonatkozásában a következő:

(a) központi költségvetés: maximum a bekerülési költség 40%-a,
(b) települési önkormányzat: minimum a bekerülési költség 30%-a,

             (c) tulajdonos lakóközösségek: minimum a bekerülési költség 30%-a.

A tulajdonos lakóközösségek az önkormányzatot terhelő saját részt (a bekerülési költség
minimum 1/3-át) részben vagy egészében átvállalhatják.

Az állami támogatás mértéke az „ÖKO-Program” keretében a támogatás szempontjából
elismerhető bekerülési  költség maximum 35%-a,  de lakásonként  legfeljebb 54.000.-Ft
lehet.
A program költségmegosztása a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség
vonatkozásában a következő:

(a) központi költségvetés: maximum a bekerülési költség 35%-a,
(b) települési önkormányzat: minimum a bekerülési költség 30%-a,

             (c) tulajdonos lakóközösségek: minimum a bekerülési költség 35%-a.

A tulajdonos lakóközösségek az önkormányzatot terhelő saját részt (a bekerülési költség
minimum 1/3-át) részben vagy egészében átvállalhatják.

A tulajdonos lakóközösségek saját erejeként saját pénzeszköz, a projekt finanszírozására
felvenni tervezett vagy felvett bankhitel valamint ESCO típusú vállalkozói szerződés által
biztosított fedezet vehető figyelembe. 
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Nem pályázható,  illetőleg a támogatásból  nem fedezhető a lakáson kívüli,  ugyanazon
épületben létrehozott nem lakás célú ingatlanok felújítása, korszerűsítése, valamint ezen
ingatlanokra  jutó  kéményszakaszok  felújítása,  de  egyéb  forrásból  a  támogatásra  nem
jogosult munkálatok a támogatatott programmal egy időben elvégezhetők.

Támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség: a támogatás szempontjából
elismerhető bekerülési költség a teljes felújítási költség és a támogatásból nem fedezhető
költségek  különbsége.  A támogatás  szempontjából  elismerhető  bekerülési  költség  –
jellemzően  –  tartalmazhatja  a  támogatott  program lebonyolítási  költségeit,  a  pályázat
tervezési  költségeit,  az  engedélyezéssel  és  szakhatósági  hozzájárulásokkal  valamint
szakvéleményekkel  kapcsolatos  költségeket,  illetékeket,  a  közbeszerzési  eljárás,  a
kivitelezés műszaki ellenőrzésének költségeit, a támogatással érintett kivitelezési munkák
költségeit,  beleértve a járulékos költségeket is, valamint a felsorolt költségek általános
forgalmi  adóját.  Panel-Program  esetében  a  támogatás  szempontjából  elismerhető
bekerülési  költség  kiegészül  még  az  épület  állékonyságára  vonatkozó,  2  évnél  nem
régebbi statikai szakvélemény költségeivel és védett állatok megléte esetén az illetékes
Nemzeti Park Igazgatóság által előírt munkálatok költségeivel is. 

V. A pályázatok elbírálásának szempontjai:

A „Panel-program”,  a  „Termofor  kémények  felújítása”  valamint  az  „ÖKO-Program”
keretében  a  pályázatok  az  alábbi  szempontok  alapján  kerülnek  értékelésre  és
rangsorolásra:

(a) magasabb hányadú önerő vállalása
(b) az épület életkora,
(c) a pályázattal érintett lakások száma,
(d) a tervezett fajlagos energia-megtakarítás mértéke,
(e) a beruházás gazdaságossága (megtérülési idő),
(f) korábbi pályázattal nyert-e el támogatást.

Az  elbírálás  során  előnyt  élvez  az  a  pályázó,  amelyik  az  épületet  teljes  egészében
felújítja, függetlenül attól, hogy hány dilatációs egységgel rendelkezik.

VI. A pályázatok elbírálása és a támogatás folyósítása:

A lakóközösségek által benyújtott pályázatokat Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat
Képviselőtestülete – az illetékes bizottságok előzetes véleményezése alapján – bírálja el.

A  lakóközösség  által  benyújtott  pályázat  elbírálásáról  szóló  döntést  követő  10
munkanapon belül írásban tájékoztatást kap a lakóközösség azzal a kitétellel, hogy csak a
központi pályázat kedvező elbírálása esetén részesülhet támogatásban. 

A pályázó társasház illetve  lakásszövetkezet  a pályázat  eredményéről  történt  értesítést
követően – eredményes pályázat  esetén – az Építésügyi  Minőségellenőrző  Innovációs
Kht-val  támogatási  szerződést  köt,  mely  szerződés  tartalmazza  a  központi  támogatás
folyósításának feltételrendszerét és annak ütemezését.
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A pályázati díj megfizetésére a pályázó társasház illetve lakásszövetkezet a köteles.

A központi  pályázat  kedvező elbírálása esetén az Önkormányzat  a nyertes pályázóval
Megállapodást köt a felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételéről a támogatott program
megvalósítása céljából.

A költségvetési forrásra tekintettel az elnyert támogatások felhasználásakor az érvényben
lévő  közbeszerzésekről  szóló  törvény  rendelkezéseit  figyelembe  véve  kell  eljárni.  A
kivitelezői  szerződésnek  a  támogatási  szerződéssel  összhangban  kell  lenni,  melyért  a
pályázó felel.

A  támogatás  folyósítása  a  támogatási  szerződésben  meghatározott  forrásösszetétel
szerinti pénzügyi és időbeli ütemezésben, a készültségi fokkal arányosan és utólagosan a
kivitelező által  benyújtott  számlák és teljesítést  igazoló dokumentumok, illetőleg ezek
ellenőrzése alapján történik. 

A lakóközösség képviselője a támogatott munkák kivitelezésekor köteles a Polgármesteri
Hivatal  Közgazdasági  Osztály  Beruházási  Csoportjával  együttműködni,  részükre  a
szükséges felvilágosítást megadni, a helyszín megtekintését folyamatosan biztosítani.

A támogatást elnyert lakóközösség köteles biztosítani az önkormányzat részére:

(a) a kivitelezés folyamatának mindenkori ellenőrizhetőségét,
(b)  a  támogatás  felhasználásával  kapcsolatos  valamennyi  nyilvántartás,  számla,
pénztárbizonylat, kimutatás ellenőrzését,
(c) minden olyan okiratba történő betekintést, mely a megállapodás teljesítését érintheti.

Az elnyert támogatás felhasználásának és folyósításának feltételit Megállapodásban kell
meghatároznia a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályának.

 A központi támogatás felhasználását – a vállalt kötelezettségek betartását: megvalósítás,
támogatás  felhasználása  stb.  –  az  előirányzatot  kezelő  szerv  megbízottja  bármely
időpontban jogosult ellenőrizni.

VII. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:

1./ A pályázati útmutató Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat internetes honlapjáról
(www.kiskunfelegyhaza.hu) letölthető vagy a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán
(Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. I. em. 51-es szoba) átvehető. A formanyomtatványok
sem tartalmában, sem alakjában nem változtathatók. 

2./ A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható
be.

3./ A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a
pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok
csatolásával kell benyújtani. A pályázók lehetőségéhez mérten kérjük, szíveskedjenek a
pályázati adatlapokat elektronikus adathordozón is benyújtani!  
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4./  A pályázatot  1  példányban  személyesen,  Kiskunfélegyháza  Város  Polgármesteri
Hivatal  Hatósági  Osztályának  Igazgatási  Csoportján  (I.  em.  51.  szoba)  előzetesen
egyeztetett időpontban kell benyújtani! 

5./ A pályázatok benyújtási határideje: 2008. június 13. 12 óra.
A pályázat kiírója jogosult a benyújtási határidőt meghosszabbítani!

A határidőt követően benyújtott pályázatok az elbírálásból kizárásra kerülnek!
A pályázat benyújtásának időpontja: a pályázat átvételének időpontja.

6./ A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntésre 30 napon belül kerül sor, amelynek
eredményéről a pályázat elbírálásáról szóló döntést követő 10 munkanapon belül írásban
kap tájékoztatást a lakóközösség azzal a kitétellel, hogy csak a központi pályázat kedvező
elbírálása esetén részesülhet támogatásban. 

Kiskunfélegyháza, 2008. március 28.

   Ficsór József
Polgármester
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