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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények)  

2008. évi felújításának támogatásáról szóló 
20/2008. (IV.04.) számú rendelete 

 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel az Önkormányzati 
és Területfejlesztési Miniszter által 2008. február 1-én meghirdetett központi pályázati 
lehetőségre, az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának 
támogatásáról a következő rendeletet alkotja. 
 

A rendelet hatálya 
1. §. 

 
A rendelet hatálya kiterjed Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő 
egycsatornás gyűjtőkéménnyel rendelkező társasházak, lakásszövetkezeti épületek, 
önkormányzati bérházak azon lakóközösségeire (továbbiakban együtt: pályázó), ahol a 
lakóépület legalább 8 lakást tartalmaz. 
 

Általános rendelkezések 
2.§. 

 
(1) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a 

pályázatok bekerülési költségéhez támogatást biztosít a város költségvetéséről szóló 
mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben biztosított előirányzat terhére. 

 
(2) Az önkormányzat (1) bekezdésben meghatározott támogatása kiegészíti a pályázó azon 

saját pénzügyi forrását, amelynek megléte a központi pályázatban elnyerhető állami 
támogatás előírt pályázati feltétele. 

 
(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott összeget a lakóépületek 

felújításának bekerülési költségeihez vissza nem térítendő támogatásként nyújtja a 
pályázó részére e rendeletben szabályozott feltételek szerint, a kedvezményezett 
pályázóval megkötendő támogatási szerződés alapján. 

 
Támogatható felújítások, korszerűsítések köre 

3.§. 
 
(1) Támogatás igényelhető az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása 

érdekében elvégzendő munkálatokra az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter 
által 2008. február 1-én meghirdetett LFP-2008-LA-7 kódszámú pályázat útmutatójában 
(a továbbiakban: Pályázati útmutató) foglaltak szerint. 
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(2) A pályázat keretén belül a legalább 8 lakással rendelkező lakóépületben (teljes épület, 
vagy dilatációval határolt épületrész) 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 kéménybe vezetett égéstermékek 
elvezetése, azok lakásokba, illetve egyéb helyiségekbe történő és az életbiztonságot 
veszélyeztető visszaáramlásának megakadályozása. 

 
(3) A kéményfelújítás során csak olyan megoldások alkalmazhatók, amelyek érvényes 

építőipari műszaki engedéllyel rendelkeznek. A felújítás során az épületben lévő 
valamennyi termofor kéményt – az állapotának megfelelően – fel kell újítani. 

 
(4) A pályázatban a támogatás szempontjából elismerhető beruházási költség a fejlesztések 

tervezési, szakértői, engedélyezési és a pályázat elkészítési költségei, továbbá a 
lebonyolítás, a közbeszerzési eljárás, a kivitelezés, műszaki ellenőrzés, műszaki átadás-
átvétel és a beruházás egyéb költségei, valamint a vissza nem igényelhető ÁFA. 
Támogatásból nem fedezhető a lakásokon kívüli, ugyanazon épületben lévő nem 
lakáscélú ingatlanok kéményfelújításának, kiváltásának költségei, de egyéb forrásból a 
támogatásra nem jogosult munkálatok a támogatásban részesülőkkel egy időben 
elvégezhetők. Nem nyújtható támogatás a termofor kéményekbe bekötött 
tüzelőberendezések cseréjéhez, illetve javításához, felújításához. 

 
Támogatás mértéke, feltételei  

4.§. 
 
(1) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázatok támogatás szempontjából 

elismerhető bekerülési költségéhez 30 %-os, de lakásonként maximum 60.000 Ft 
támogatást biztosít a város költségvetéséről szóló mindenkor hatályos önkormányzati 
rendeletben biztosított előirányzat terhére. 

 
(2) A Közgyűlés által megítélt önkormányzati támogatás összege nem emelkedik, ha a 

pályázatban szereplőtől eltérő, pótlólagos költségek merülnek fel. A többletköltségek 
megfizetésére a pályázó köteles. Amennyiben azonban a tényleges bekerülési költség 
csökken a pályázatban tervezett költséghez képest, akkor azzal arányosan csökken az 
önkormányzati támogatás összege. 

 
(3) Az önkormányzati támogatás feltétele, hogy a lakóépület felújítását, korszerűsítését a 

központi költségvetés is támogassa. 
 
(4) A pályázónak a teljes felújítási költség legalább 30 %-át kell vállalnia, mint saját forrást. A 

pályázó saját forrásaként készpénz vehető figyelembe, melynek forrása lehet az épület 
felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint bankhitel.  

 
(5) A pályázónak közgyűlési határozatot kell hoznia arról, hogy nyertes pályázat esetén a 

készpénzben általa vállalt saját erőt elkülöníti, és a pályázat szerinti munkálatok 
elvégzéséhez a munkaterületet biztosítja. 

 
(6) Sikeres pályázat – azaz mind az önkormányzati, mind az állami támogatás elnyerése – 

esetén az önkormányzat a pályázóval támogatási szerződést köt.  
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(7) A pályázott felújítás kivitelezőjével a kedvezményezett pályázó köt szerződést. 
Kedvezményezett a vállalkozásba adásnál – figyelemmel a felújítás teljes bekerülési 
költségére – a közbeszerzésekről szóló 2003. CXXIX. törvény rendelkezései szerint 
köteles eljárni. A közbeszerzési eljárás során a kiíró – illetve ha a felújítás nem esik a 
közbeszerzési törvény hatálya alá, az ajánlatkérő – a kedvezményezett pályázó. 

 
(8) Az önkormányzat a támogatási szerződés megkötésének azt is kiköti feltételeként, hogy 

a közbeszerzési, vagy ajánlatkérési eljárás eredményeként a pályázott felújítás 
kivitelezőjét a pályázó dokumentáltan legalább három érvényes ajánlat közül válassza ki, 
továbbá hogy a pályázó igazolja saját forrásainak meglétét elkülönített számlán, vagy a 
fedezetet biztosító hitelszerződés megkötését. 

 
(9) A pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz támogatás nem igényelhető. 
 
(10) A folyósítás a készpénzben vállalt saját forrás és az állami támogatás arányában 

történik, a támogatási szerződésben meghatározott feladatok elvégzését követően. 
 

A pályázat benyújtásának módja, tartalma és benyújtásának helye 
5.§. 

 
(1) A pályázatot az önkormányzathoz magyar nyelven, kizárólag a központi kiíró által előírt 

pályázati formanyomtatványokon, 1 eredeti példányban kell benyújtani legkésőbb 
2008. július 18-ig. 

 
(2) A pályázatot a központi Pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, 

azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az előírt 
dokumentumok csatolásával kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában a Városfejlesztési Osztályon (Nagykanizsa, 
Erzsébet tér 7. II. em. 15). 

 
(3) A pályázati mellékletek és műszaki dokumentáció megegyezik a központi Pályázati 

útmutató VII. fejezetében leírtakkal, azzal az eltéréssel, hogy az önkormányzat 
dokumentumait természetesen az önkormányzat biztosítja. 

 
(4) Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy pályázatban csak egy, dilatációval 

lehatárolt épület(rész) felújítása szerepelhet. 
 
(5) Az önkormányzat jogosult a felújítási programot az EU által finanszírozott bármely 

pályázati rendszerbe bevonni, ha arra lehetőséget lát, vagy ha arra a központi pályázat 
kiíró felhív. Az ezzel járó határidő módosítást, a pályázat tartalmának esetleges 
változtatási igényét a pályázó az önkormányzat tájékoztatása alapján tudomásul veszi, 
és az EU pályázati előírásoknak megfelelő, esetleg hiányzó dokumentumokat, 
mellékleteket saját költségén pótolja. 

 
A pályázatok elbírálása 

6.§. 
 
(1) Az előírásszerűen benyújtott pályázatokat az önkormányzat Városfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága véleményezik, 
rangsorolják, és a közgyűlés elé terjesztik döntésre. A támogatás iránti kérelem 
elbírálására lehetőség szerint az önkormányzat soron következő, de legkésőbb a 
2008. augusztus 28-i közgyűlésén kerül sor. 



 4

 
(2) A hiányosan benyújtott pályázatok esetében 15 napon belül hiánypótlásra kell felhívni a 

pályázót, aminek a felszólító levél kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell 
tenni. 

 
(3) A pályázaton csak a formailag és tartalmilag megfelelő pályázatok kaphatnak 

támogatást. A pályázatok értékelése és rangsorolása a következő ismérveket értékeli: 
a) a tervezett felújítási munkák jellege, 
b) a saját erő aránya a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költséghez 

viszonyítva, 
c) a pályázattal érintett lakások száma, 
d) az épület életkora. 
 

A támogatás elszámolása és ellenőrzési rendje 
7.§. 

 
(1) Az elnyert támogatás csak a pályázat benyújtását követően elvégzett munkák 

finanszírozására használható fel. 
 
(2) A folyósítás feltétele a benyújtott számlák és a teljesítést igazoló dokumentumok, a 

szerződésben előírt teljesítésigazolás és mellékletei önkormányzathoz történő 
benyújtása. A kivitelezést végző vállalkozó végszámláját a pályázó képviselőjével, és a 
kedvezményezett pályázó által megbízott műszaki ellenőrrel is igazoltatni kell. 

 
(3) A folyósítás a vállalt támogatással arányosan és utólagosan, a benyújtott számlák és 

teljesítést igazoló dokumentumok alapján történik, a számla benyújtását követő 45 napon 
belül. 

 
(4) A kedvezményezett pályázó köteles a támogatás forrásainak felhasználását – ellenőrzés 

céljából – elkülönítetten nyilvántartani. 
 
(5) A pályázó képviselője a támogatott munkák kivitelezésekor köteles az önkormányzat 

megbízottjaival együttműködni, részükre a szükséges felvilágosítást megadni, a helyszín 
megtekintését folyamatosan biztosítani. 

 
(6) Az elvégzett munkákat minden esetben az önkormányzat megbízottjai ellenőrzik, s 

felülvizsgálják az elkészített felméréseket, valamint számlákat. A támogatást elnyert 
pályázó köteles biztosítani az önkormányzat részére a kivitelezés folyamatának 
mindenkori ellenőrizhetőségét, valamint minden olyan okiratba történő betekintést, mely 
a támogatási szerződés teljesítését érintheti. 

 
Záró rendelkezések 

8.§. 
 
(1) Az egyéb, a pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó 

jogszabályok előírásait kell alkalmazni. 
 
(2) A költségvetési forrásra tekintettel, az elnyert támogatás felhasználásakor a 

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény rendelkezéseit figyelembe véve kell 
eljárni. 
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(3) A program megvalósítása során csak az építési termékek műszaki követelményeinek, 
megfelelő, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól 
szóló 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti megfelelőségi igazolással 
rendelkező anyagokat, termékeket lehet felhasználni. 

 
(4) A támogatás visszavonása azonnali beszedési megbízás alapján történik. 
 
(5) Jelen rendeletben nem szabályozott pályázati előírások tekintetében a lakáscélú állami 

támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet előírásai és a központi pályázat 
kiírója által kiadott Pályázati útmutató előírásai adnak iránymutatást. 

 
(6) E rendelet 2008. április 28. napján lép hatályba. 
 
 
Nagykanizsa, 2008. március 27. 
 
 
 
 
 dr. Tuboly Marianna  Marton István  
 jegyző polgármester 
 
 
 
Kihirdetés napja: 2008. április 4. 
 
 
 
 
dr. Tuboly Marianna 
jegyző 


