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Sorszám: Tárgy:

A lakáscélú kamatmentes

Ny/8. szóló 28/2011. (IX 30)
őnkormányzati rendelet
módosítása

Döntéshozatal módja: I élenw’;zve:ő bizottság:

Minősített többség Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
— .. Szocialis Bizottsag

az Motv. oO. alapjan

Táigvalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés dr. Tőkés Judit Jogász
Nánási Zsolt osztályvezető, Gazdasági
Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottsága (ci

továbbiakban: Bizottság) 2018. július hónapban megtartott soron kívüli ülésén elhangzottak
alapján javasolta a lakáscélú kamatmentes kölcsön helyi rendszeréről szóló 28/2011. (IX. 30.)
számú önkormányzati rendelet (ci továbbiakban: Rendelet) módosítását olyan módon, hogy a
lakáscélú kaman entes támogatást igénylő. illetve az igénylő által megjelölt kész[izető kezesek
olyan igazolható jövedelemmel rendelkezzenek, amely az Önkormányzat számára nagyobb
biztonságot nyújt a kamatmentes helyi támogatás visszatizetésére vonatkozóan. JavasoUuk,
hogy Békés Város Önkormányzata egyéb rendeleteihez hasonlóan az igénylökre. illetve
kezesekre vonatkozó jövedelemhatár a mindenkori öregségi nyugdíj meghatározott mértékében
kerüljön megállapításra. Az öregségi nyugdíj jelenlegi legkisebb összege: 28.500,- Ft. A fent
leírtak alapján javasoljuk. hogy a Rendelet 3. (2) bekezdés b) pontja az alábbi biz,) és bi)
alpontokkal egészüljön ki:

!Nenz nvújtható kölcsön, fia

b) ci: igúnvl/L házczstársa. élettársa. valcmz int ci vele eKvütiköltöző családtagja (...)!

biz) egy főre cső jövedelme nem éri cl ci: öregségi inzigdij mindenkori legkisebb összegének
háromszorosát,

hi,) ci kcimatmenies kölcsön igénylő által meg/elöl? kész/izető kezes jövedelme nem éri cl ci:

öregségi in’itgdj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

A Bizottsági ülésen felmerült továbbá, hogy a Képviselő-testület a benyújtott kamatmentes
kölcsön iránti igénylésekről évente két alakalommal döntsön, melynek segítségével
átláthatóbbá válik a kamatmentes kölcsön helyi rendszere. Javasoljuk, hogy a fentiek
ligyelembevételével a Képviselő-testület évente két alkalommal, március és augusztus
hónapokban megtadandó rendes ülésén döntsön az adott hónap első napjáig beérkezett
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kamatmentes kölcsön igénylésekről, mely alaián a Rendelet 9. * (6) bekezdése az alábbiak
szerint módosul:

(6) A lakáscélú kanzatnienies kölcsön kéreluzeket ci Képviselő-testület évente két alkalonznzal,
ci márciusi és ci: augusztusi soios ülését; bírálja cl. Döntés e/öli íz IJt(vrencli, Lakásügyi.
Egészségügyi és Szociális Bizottság ci támogato/la/c személyére és ci tamogatás összegére
vonatkozóan javaslatot tesz.

Szükségessé vált a Rendelet módositása amiatt is. hogy a 2016/679 számú európai parlamenti
és tanácsi rendelet 2016/679 (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) és ehhez
kapcsolódóan az információs önrendelkezési jogról és az infontációszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: lnfotv.) rendelkezései értelmében szükségessé vált az
Önkormányzat saját önálló jogalkotási hatáskörébe tartozó rendeletekben közvetlenül
rendelkezni egyes adatkezelési és adatvédelmi kérdésekről. Emiatt a Rendelet a következő. 9.
alcimmel egészül ki:

9. Adatkezelési ás adatvédelmi ren (lelkezések

10/A. 9 (1) A 8. (1) bekezdésében és 9. ‘ (4) bekezdésében meghatározott személyes adatok
vonczíkozásáhcm az adatkezelő Békés í’áros Önkormányzata. Az adatok féldolgozásái ci Békési
Polgármesteri Hivatal végzi.

(2) Személyes adatok kizárólag az e rendekt szedni m’tjtott e/látás megállapítása, fblvósítása
és visszajizetése iránt indított eljárás ke,’etéhen kezelhetők.

(3,) Az adatkezelés jogalapja a 2016/679 számú európai parlamenti és tanácsi rendelet (ci

továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) e) pontja értelmében tíz adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett féladat.

(1) Az adatkezelő és íz: ctclatjddolgozó íz személyes adatokat papíralapon és elektronikusan
tartja nyilván. Az adatok tárolására. inegisnierhetőségére és megőrzésének időtartcznzára ci

Békési Polgármesteri Hivatal mhzdezzkori iratkezelési és izzfrmációbiztozzsági szabálvzata
irám adó.

Emellett pontosítani szükséges a kérelmezök által benújtandó adatok és igazolások körét is.
Ezért kiegészül a 8. egy új. (3) bekezdéssel, amely a fogalom-meghatározást pontositja, és a
továbbiakban fliggelékként a Rendelet mellékletét képezik a kérelem benyújtására szolgáló
forrnanyomtatványok.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. * (1) bekezdésében foglaltak alapján a
jogszabály előkészitője — ajogszabáiv feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű — előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével Felméri a szabályozás várható következményeit. Az elözetes
hatásvizsgálat elvégzésével felménük a szabályozás várható következményeit és
megállapítottuk. hogy a rendelet-módosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatással nem
bír, végrehajtásának adminisztratív terheket növelő hatásai nincsenek. A tervezet
végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek adottak. A fenti leírtak alapján
javasoljuk a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltakat javasoljuk elfogadni.
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Előzetes hatásvizsgálat
a lakáscélú karnatmentes kölcsön helyi rendszeréről szóló 28/2011. (IX. 30.) önkormányzati

rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A rendeletmódosítás várható hatásait a következőkben foglalhatjuk össze:

1. Az önkormányzati rendelet hatásai:
a) társada]mi hatások: nincsen számottevő hatása.
b) gazdasági hatások: a nyújtott karnatmentes kölcsön támogatások visszatizetése

biztonságosabbú. tervezbetőbbé válik.
e) költségvetési hatások: nincsen számottevő hatása.
d) környezeti következmények: nincsenek.

e) egészségi következményei: nincsenek.

D adminisztratív következmények: egyszerűsíti és átláthatóbbá teszi a helyi karnatmentes

kölcsön rendszerét.

2. Az önkonnánvzati rendelet meialkotásának szüksétzesséize. elmaradásának várható

következményei:
Az Önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön támogatások a módosítás következtében

várhatóan nagyobb mértékben kerülnek visszafizetésre, a támogatás elosztása pedig

átláthatóbbá válik a módosításnak köszönhetően, különös tekintettel a személyes adatok

kezelésére és védelmére is.

3. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szüksées feltételek:
a) személyi feltételek: nem változtak

b) szervezeti feltételek: nem változtak

c) tárgyi feltételek: nem változtak
d) pénzügyi feltételek: nem változtak
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RÉSZLETES INDOKOLÁS
az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó

egyes szabályokról szóló 22/201!. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezethez

A rendelet-tervezet 1. ‚-ához: A Rendelet 3. * (2) bekezdés b) pontját módosítja. Az eddigi
normaszövegben nem szerepelt utalás a kamatmentes helyi támogatást igénylők és az általuk
megjelölt készflzető kezesek minimális jövedelmére vonatkozó elöírásokra. Az igénylő.
illetve kezesek minimális jövedelmét ajövöben az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni.

JNeni ;zvújtható kölcsön, ha (...) ci: igénylő. házastársa. élettársa, vcdannnt a vele egvütíköltöző
családtagja!

‚biz) eg/ore cőjo edehne nem éri cl az öregségi nyugdíj n,hzdc,zkori legkisebb összegének
háromszorosát,

hí) ci kaniatnientes kölcsön igémlő által megjelölt készfízelő kezes jövedelme nem éri cl az
öregségi ;zyugd mindenkori legkisebb összegének háronzszwvsát.

A ‚‘endelet-tervezet 2. ‚-áIzo;: A Rendelet 8. *-ának fogalombasználatát pontosítja egy Új
bekezdéssel a benyújtandó adatok és igazolások vonatkozásában.

(3,) E rendelet alkalmazásában ci ‚vagyon és ..jo c/elem” fogcilnzakar a szociális
igazgatásról és ci szociális ellátásokról szóló 1993. évi IlL töném’ rendelkezései szerint,
azokkal összhangban kell értelmezni.

A rendelet-tervezet 3. -áho;: A Rendelet 9. *-ának (6) bekezdése módosul az alábbiak
szerint annak érdekében, hogy átláthatóbb legyen a kamatmentes túmogatásokra fordítható
összeg elosztása:

(6) A lakáscélú kamatnzczztes kölcsön kérelnzcket a Képviselő-testület évente két alkalommal,
a márciusi ás az augusztusi soros ülésén bírálja cl. Döntés előtt űz Utw’endi, Lakásügyi.
Egészségügii ás Szociális Bizottság a támogatottak személyére és a támogatás összcgérc
vonatkozóan javaslatot tesz.”

A re,,delet-tervezet 4. -óhoz: A 2018. május 25. napjától hatá)yos általános adatvédelmi
rendeletnek való megtelelést szolgálja az új, 9. a]cím:

9. Adarkezelb’i ás adatvédelmi rendelkezések

10/A. (1) A 8. ‘ (1) bekezdésében és 9. ‚ ‘4) bekczdésébcn meghatározott személyes adatok
vonatkozásában az adatkezelő Békés (‘áros Önkormánvzutu.Az ucüztok feldolgozását ci Békési
Polgármesteri Hivatal végzi.

(2) Személyes adatok kizárólag az e rendelet szerint nvzjtott ellátás megállapítása, fólvósítása
ás visszajízetése irónt indított eljárás kcretéhc;i kezelhetők.

(3) Az adatkezelés jogalapja a 20167679 számú európai parlamenti és tanácsi rendelet (a
továbbiakban: általános adatvédelnzi rendelet,) 6. cikk (1) e,) pontja értelmében az adatkezelőre
ruházott közhatahni jogosítvánv gyakorlásának keretében végzett fdadat.
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(4) Az adatkezelő és űz aclaífddolgozó ci személyes ackilokal papíralapon és elektronikusan
tartja nyilván. Az adatok tárolására, nwgisnwrheíővégére és niegőrzésének iclőtartanzára ci
Békési Polgármesteri Hivatal mindenkori iratkezelési és infbrnzáeióhi:tonsági szabálvzata
irányadó.”

A re,idelet-tervezct 5. 9-áho;: Szintén az átláthatóság érdekében kiegészül a Rendelet az e
rendelet 1. és 2. Riggelékét képező I. és 2. függelékkel.

A rendelet-tervezet 6. .‘-áIioz: A rendelet egyes szakaszainak hatútyba lépéséröl rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi rendelet-tervezetet sziveskedjen
elfogadni.
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2018.( )

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e I e t e

a lakáscélú kamatmentes kölcsön helyi rendszeréről szóló 28/2011. (IX.30.)
önkormányzati rendelet m ó d o s í I á s á ró I

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

pontjában meghatározott feladatkörében elján’a, Békés Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatrnl szóló U20l5. (II. 14.) önkormányzati

rendelet 24. * (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő

testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli cl:

1. A lakáscélú kamatmentes kölcsön helyi rendszeréről szóló 28/2011. (lX.30.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (2) bekezdés b) pontja az alábbi Mi,) és

bO alpontokkal egészül ki:

/Nem nyújtható kölcsön. ha (...) az igénylő. házastúrsa. élettársa. valamint a vele euvüttköltöző

családtagja’

„bit) egy főre eső /0 edehne nem éri cl az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének háromszorosát,

hí) ci kwnutmen;es kő/evő,; igénylő á/tol megjelölt készfizető kezes jövedelme nem éri cl
ci: öregségi nyugdíj ;;n;idenkori legkisebb összegének háromszorosát.

2. A Rendelet S. az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

(3,) E rendelet al/co bnazásában ci „ vagvoiz’ és „jövedelem” fbgalmakat a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi IlL rendelkezései szerint, azokkal
összhangban kell értelmezni.

3. A Rendelet 9. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(6) A lakáscéh kanzatnientes kölcsön kérelnwket ci Képviselő-testidet éi’e;zte két alkalommal.

a márciusi és az augusztusi soros ülésén bírálja cl. Döntés elől; ci: Ügyrendi. Lctkásügi.

Egészségügyi és Szociális Bizottság a támogatonak szenzélvére és ci támogatás összegére

vonatkozóan javaslatot tesz.

4. A Rendelet az alábbi új alcímmel egészül ki:

„9. Adatkezelési ás adatvédelmi rendelkezések

10/A. (1) A 8. (1) bekezdésében és 9. ‘ (4,) bekezdésében meghatározott személyes adatok

vonatkozásában oz adatkezelő Békés Város Önkormányzata, Az aclatokfélclolgozúsát ci Békési

Polgármesteri Hivatal végzi.

(2) Személyes adatok kizárólag az c rendelet szeri;?; nvijrott ellátás megállapítása, fblvósítása

ás i’tv.mfi:etése irónt inc/i/OH elwúv keretébe;; kezelhetők,

3) Az adatkezclés jogalapja a 20 /6/679 számú európai parlamenti és tanácsi rendelet (a

továbbiakban: általános adan’éde/mi rendelet) 6. cikk (1) e) pontja értelmében oz aclatke:előre

ruházott közharalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett/Hadat.
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(1) Az aclcukezelő és az ciclaif’lclolgozá a személyes ot/a/okai papíralapon és elektronikusan

tarja nyilván. Az citlatok tárolására, megismerhetőségére és megőrzésének itlőtaricunára a
Békési Polgármesteri Hivatal mindenkori iratkezelési és infbnnációbizionsági szabálvzata
irányadó.’

5. A Rendelet kiegészül az e rendelet szerinti I. és 2. fiiggelékkel.

6. (1) E Rendelet - a 3. kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba ás az azt követő
napon hatályát veszti.

(2) E Rendelet 3. *-a 2O 9. január I. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. augusztus napján.

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés, 20 8.augusztus 23.
IzsGá or
Po ‘ármester

Jogi ellen egyző

auyz
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1. Jüggelék
Kérelen, kam atmentes kölcsön igényléséhez

Békési Polgármesteri Fiivatal
Gazdasági Osztály
5630.Békés, Petőfi u.2. Tel.: 411-011.

KÉ LE M

karnatnientes kölcsön igényléséhez

Az igénylő neve’
Születési helye, ideje’
Anyja neve
Lakcíme’
Személyi igazolvány száma
Munkahelye, jövedelme’
Tel .

Házastárs neve
Születési helye, ideje
Anyja neve’
Lakcíme’
Személyi igazolvány száma’
Munkahelye, jövedelme’
Tel .

A lakásban milyen minőségben laknak

Közös háztartásban élő és az igénylővel együttköltöző családtagok adatai:
(kiskorú gyermekek neve, egyéb családtagok neve, életkora, munkahelye, jövedelme)

A család létszáma összesen:
Egyéb jövedelmek: (családi pótlék. árvaellátás. tartásdíj, stb.): Ft
A család Összes havi jövedelme: Ft
Egy rőre eső havi nettó jövedelem: Ft
A kérelem benyújtását megelőzően van-e két éves békési itt lakása? igen — nem
Cím’
A kérelem benújtását megelőzően van-e két éves békési munkaviszonya? igen - nem
Munkahely neve. címe

Van-e az igénylö(k)nek saját tulajdonú lakása. vagy lilás módon lakáshasználata?
Igen - nem

Van-e az igénylövel együttköltöző családtagoknak valamilyen lakáson használati joga?
(tulajdonjog. vagyoni értékű jog. stb.) igen — nem
Az ingatlan címe’
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Jelenleg önkormányzati tulajdonú bérlakásban lakik? igen — nem

Kapott-e korábban az önkormányzattól lakásvásártáshoz vagy építéshez támogatást?
Mikor’ év. Ft igen — nem

Vásárlás esetéti:
Az ingatlan pontos címe
Helyrajzi száma Vételára’

Éyítkc:és esetén:
Az ingatlan pontos címe’
Helyrajzi száma Bekerülési költséb

- Pénzintézettől igényelt hitel összege: Ft
- Lakáscélú állami támogatás(szoc.pol.) összege: Ft
- Munkáltatói kölcsön összege: Ft
- Saját megtakarítás összege: Ft
- Igényelt önkormányzati támogatás összege: Ft

Összesen: Ft

A kérelem indokolása:
(Olyan szempontok felsorolása, amelyet az igény elbírálása kapcsán fontosnak tart. Pl.: állami
gondozásből kikerülés, stb.)

Nyilatkozat:
Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük. hogy az általunk közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.

Hozzájárul ahhoz. hogy a kérelmet a bizottság(ok). illetve a képviselő-testület nyílt ülésen
tárgyalja? igen — nem

Békés

igénylő házastársa (élettársa)

A kérelemhez meflékelni kell:
L) Jövedelemigazolás
2.) Adásvételi szerződés vagy vevőkijelölés
3.) Epítési engedély (építkezés esetén)

9
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Tájékoztató: A támogatásban részesülő igénylőkkel Békés Város Önkonnányzata
kölcsönszerzödést köt. ezt követően a megvúsárolÉ (vagy épített) ingatlanra jelzálogjogot
jegyeztet be az ingaÉlan-nyilvántartásban. A kölcsön folyósításához a szerződés megkötésekor
két készflzctő kezest kell megjelölni.

NYILATKOZAT

Alulírottak a kölcsönigénylő(k) részére folyósított önkormányzati kamatmentes kölcsön erejéig
készlizető kezességet vállalunk:

Név ( leánykori név is):

Szül. helye. idő:
Személyi igazolvány szárnw
Anyja neve:
Munkahelye:
Lakcíme:
Személyi száma:
Adóazonosító jele:

Békés .20

aláírás

Név (leánykod név is):

Szül. helye. idő:
Személyi igazolvány száma
Anyja neve:
Munkahelye:
Lakcíme:
Személyi száma:
Adóazonosító jele:

Békés, 20

aláírás
Melléklet: I - I db. jövedelemigazolás

‚O
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2. Jiiggelék
Kérek,,, kainatm entesfűtéskorszerűsítési tánwgatáslwz

Békési Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztály
5630.Békés, Petőfi u.2. Tel.: 411-011.

KÉRELEM
kamatmentes fűtéskorszerűsitési támogatáshoz

A lakástulajdonos neve:
Születési név’

Születési helye, ideje’
Anyja neve’
Lakcíme’
Személyi igazolvány számw
Személyi száma’
Adóazonosító jele
Munkahelye, jövedelme
Tel. ‘

Házastárs (élettárs) neve
Születési né
Születési helye. ideje’
Anyja neve
Lakcirne’
Személyi igazolvány száma’
Személyi száma’
Adóazonosító jele
Munkahelye, jövedelme’
Tel,
A lakásban milyen minőségben laknak
Közös háztartásban élő és az igénylővel együttköltöző családtagok adatai:
(kiskorú gyermekek neve, egyéb családtagok neve, életkora, munkahelye, jövedelme)

A család létszáma összesen: fö
Egyéb jövedelmek: (családi pótlék. árvaellátás, tartásdíj. stb.): .................. Ft
A család összes havi jövedelme: Ft
Egy főre eső havi netó jövedelem: Ft

Kapott-e korábban az önkormányzattól lakásvásáriáshoz vagy építéshez támogatást’?
Mikor’ év Ft igen — nem
Az ingatlan pontos címe, ahol a tYítéskorszerűsítést végzi:

Helyrajzi száma:........,..............
A lakás jelenlegi fűtési módja’

A korszerűsítés bekerülési költsége: Ft

II
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Az igényelt önkormányzati támogatás összege: Ft

A kérelem indokolása:

Nyilatkozat:
Büntetöjogi felelösségünk tudatában kijelentjük. hogy az általunk közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.

Hozzájárul ahhoz. hogy a kérelmet a bizottság(ok). illetve a képviselő-testület nyílt ülésen
tárgyalja? igen — nem

Békés,

igénylő házastársa (élettársa)

A kérelemhez mellékelni kell:
1.) Az igénylő(k) jövedelemigazolása
2.) Tervrajz (gázkorszerűsítés esetén)
3.) Költségvetés

Tájékoztató: A támogatásban részesülő igénylőkkel Békés Város Önkormányzata
kölcsönszerződést köt, ezt követően a korszerűsített jelzálogjogot jegyeztet be az ingatlan-
nyilvántartásban. A kölcsön folyósításához a szerződés megkötésekor két készílzető kezest kell
megjelölni.

NYILATKOZAT

Alulírottak a kölesönigénvlö(k) részére folvósítou önkormányzati kamatmentes kölcsön erejéig
készflzető kezességet vállalunk:

Név (leánykori név is):

Szül. helye. idő:
Személyi igazolvány száma’
Anyja neve:
Munkahelye:
Lakcíme:
Személyi száma:
Adóazonosító jele:

Békés ‚20

aláírás

Név ( leánykori név is):
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Szül, helye. idő:
Személyi igazolvány száma
Anyja neve:
Munkahelye:
Lakcíme:
Személyi száma:
Adóazonosító jele:

Békés, 20

aláírás
Melléklet: I - I db. jövedelemigazolás
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