KIEGÉSZÍTÉS
a IV/4. számú előterjesztéshez
(a lakáscélú kamatmentes kölcsön helyi rendszeréről szóló 28/2011. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása)
Tisztelt Képviselő-testület !
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság 2016. február 22. napján megtartott ülésén elhangzottak alapján
elkészítettük az elfogadni javasolt rendelet-tervezetet. Az eredetileg kipostázott rendelettervezethez képest az alábbi változásokat javasoljuk.
1. A lakáscélú kamatmentes kölcsön helyi rendszeréről szóló 28/2011 (IX. 30.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja a
kölcsön legmagasabb összegét a javaslat alapján a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum harmincötszörösében állapítja meg, így nem szükséges a pontokban
történő szabályozás. A Rendelet 5. § (1) bekezdése hivatkozik a 4. § (1) b) pontjára,
így ennek módosítása is szükséges.
2. A Rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a 4. § (1) bekezdésben meghatározott kölcsön
összege nem haladhatja meg a vételár 80 %-át. A Bizottság javasolta, hogy a kölcsön
összegét a vételár 50%-ában állapítsuk meg.
A módosításokat a rendelet-tervezet tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kipostázott anyagban foglalt rendelet-tervezet
helyett az alábbi rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.
Határidő:

intézkedésre azonnal

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. február 23.
Izsó Gábor
Polgármester

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/…. (... ...)
önkormányzati rendelete
A LAKÁSCÉLÚ KAMATMENTES KÖLCSÖN HELYI RENDSZERÉRŐL
szóló 28/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(TERVEZET)
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Békés Város Képviselő-testületének a lakáscélú kamatmentes kölcsön helyi
rendszeréről szóló 28/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A kölcsön legmagasabb összege kivéve a 2. § (1) bekezdés f) és e) pontját a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum harmincötszöröse.”
2.§ A Rendelet 4. § (2) bekezdésben a „80 %-át” szövegrész helyébe a „50%-át” szöveg lép.
3.§ A Rendelet 5. § (1) bekezdésében a „4. § (1) b) pontjában” szövegrész helyébe a „4. § (1)
bekezdésében” szöveg lép.
4.§ A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (3) A kölcsön felső határa a (1) bekezdésben meghatározott esetben legfeljebb
350.000,- Ft. A kölcsön mértéke a fenti összeghatárok figyelembe vételével egyedileg
kerül megállapításra, 5 éves futamidőre.”
5. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Békés, 2016. február 29.
Izsó Gábor sk.
polgármester
A rendelet kihirdetésre került: 2016. március ...…. napján
Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

