DUNASZERDAHELY VÁROS

Dunaszerdahely Város 2020/12. sz. (2020. június 23.) általános
érvényű rendelete, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely
Város 2015/1. sz. (2015. február 10.) általános érvényű rendelete a
Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes személyekvállalkozók részére a városi költségvetésből nyújtandó pénzügyi
támogatás feltételeiről

A Képviselő-testület ezen általános érvényű rendeletét a 2020.06. 23-i testületi ülésén hozta.
Az általános érvényű rendelet javaslata a lakosság értesítése érdekében a városi hivatal
hirdetőtábláján és internetes honlapján 2020.06.08-án lett közzé téve.
Az elfogadott általános érvényű rendelet a városi hivatal hirdetőtábláján és internetes honlapján
2020.06.26-án lett közzé téve.
Ezen általános érvényű rendelet 2020.07.11- én lép hatályba.

Dunaszerdahely Város a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6.§ szerint
összhangban a helyi önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló 2004. évi 583. törvény
7.§ (4) bekezdés és későbbi módosításaival a következő rendeletet alkotja:
Dunaszerdahely Város 2020/12. sz. (2020. június 23.) általános érvényű rendelete,
amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2015/1. sz. (2015. február 10.)
általános érvényű rendelete a Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes
személyek-vállalkozók részére a városi költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatás
feltételeiről
I.
Dunaszerdahely Város 2015/1. sz. (2015. február 10.) általános érvényű rendelete a
Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes személyek-vállalkozók részére a városi
költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatás feltételeiről és azt módosító Dunaszerdahely
Város 2019/27. sz. (2019. november 26.) általános érvényű rendelete, a következőképpen
módosul és egészül ki:
1. A 12. cikk következőképpen módosul:
„12. cikk
Lakásalap felújítási támogatása
1. A város támogatást nyújt, a város központjában, meghatározott területeken található
lakóházak szisztematikus hőszigetelése esetén lakóegységenként 15.000 euró összegig.
A támogatás a város adott tárgyévi költségvetésében meghatározott a panelprogramra
elkülönített pénzügyi eszközök terjedelmében nyújtható a következő feltételek alapján.
2. A támogatás kérelmezője az olyan lakóház kezelője (jogi személy) lehet, amely
legalább 12 lakóegységgel rendelkezik és Dunaszerdahely területén található, ha
a kérelmező benyújtja a hőszigetelésre vonatkozó jogerős építési engedélyt, amelyet
a támogatási kérelem benyújtásának évében adtak ki, viszont ebben az időben még
a használatbavételi engedély nem került kiadásra.
3. A kérelmező köteles az építési munkálatok megvalósítása során betartani
a területrendezésről és építési eljárásrendről szóló 1967. évi 50. törvény (építési
törvény) rendelkezéseit, valamint a város az épületek külső kinézetére vonatkozó
elvárásait is.
4. A támogatási kérelmet a pénzügyi és vagyon-nyilvántartási főosztálynak kell
benyújtani, amelynek tartalmazni kell a kérelmező megnevezését/cégnevét és
székhelyét, a lakóházakban található lakóegységek számát, azonosító számot, adóazonosítószámot, banki kapcsolatot és számlaszámot BIC és IBAN formájában.
5. A kérelmező a kérelemhez mellékeli:
a) a hőszigetelési tervdokumentációt,
b) a hőszigetelés költségvetését,
c) jogerős építési engedélyt,
d) a pénzügyi intézmény igazolása a számla vezetéséről a számlaszám
feltüntetésével.
6. Azzal a kérelmezővel, aki részére a támogatást jóváhagyták, támogatási megállapodás
megkötésére kerül sor.

A város csak a jogerős használatbavételi engedély benyújtása után nyújt támogatást,
amely alapján feltehető a jelen cikk (3) bekezdésben foglaltak elvárásait teljesítik,
különben a város elállhat a támogatási megállapodástól.
A támogatást legkésőbb az adott naptári év, melyben jóváhagyásra került, 12.31-ig fel
kell használni.
7. Az (1) bekezdés szerinti támogatás felhasználásról legkésőbb a következő naptári év
január 15-ig elszámolást kell készíteni.

II.
Ez a rendelet a Dunaszerdahely Város hirdetőtábláján való kifüggesztést követő 15. napon lép
hatályba.
Kelt, Dunaszerdahely 2020.06.24
JUDr. Hájos Zoltán
polgármester

