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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata által benyújtott EFOP-l.2.1 1-16-2017-00046 azonosítószárnú
„Esélyt a fiataloknak — Békés város itjúságsegitő programja” elnevezésű pályázatát a támogató
hatóság támogatásra érdemesnek ítélte.

A pályázat célja a kevésbé fejlett régiókban élő. illetve onnan elszármazott. továbbá az ott
letelepülni szándékozó 3.000 és 20.000 lakosságszám közötti településeken élő fiatalok képessé
tétele arra, hogy a fenti településeken fellelhetö életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben
egzisztenciát, családot alapítani. A pályázatba célcsoportként bevonhatóak a kevésbé fejlett
régiók 3.000-20.000 fős településein élő. illetve lakóhelvként ezen településeket választani
szándékozó 18-35 éves fiatalok (beleértve ezekről a településekröl elszármazott. visszaköltöző
fiatalokat. valamint a letelepülö fiatalokat is).

A pályázatban az alábbi 19 darab lakás került kijelölésre, mint felújítandó, amely a 18-35 év
közötti fiatalok helyben maradását, letelepedését hivatott elősegíteni. Annak érdekében, hogy
a lakások a pályázati célnak megfelelően legyenek bérbe adhatóak szükséges az önkormányzati
lakások és helyiségek bérletéről. valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
22/201 L (VIII. 26.) önkonnányzati rendelet (a továbbiakban: LakásrendcleQ módosítása olyan
módon, hogy a kijelölt lakások listája külön táblázatban felvezetésre kerüljön a
Lakásrendeletbe, illetve alkalmas legyen a Lakásrendelet az EFOP-1.2.1 1-16-2017-00046
azonosítószámú projekt keretében kialakított pályázati feltételek szerinti bérbeadásra. A
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Lakásrendelet módosítása után az alábbi 8. mellékletben szereplő táblázat fogja tartalmazni a
faLlok otthonteremtésének elősegítése érdekében bérbe adható lakások listáját.

Az EFOP-1 .2.11-16-2017-00046 pályázat keretében
bérbe adható lakások

Lakás címe Komfort fokozat

I. Ady Endre u. 6/D. 3/II. komfortos
2. Ady Endre u. I O/A. 3/31. komfortos
3. Karaes T. u. 2/A. 4/13. komfortos
4. Karacs T. u. 5. 2/8. komfortos
5. Karacs T. u. 7. 1/3. komfortos
6. Karaes T. u. 7. 3/10. komfortos
7. Karacs T. u. 7. 3/1 1. komfortos
8. KaraesT. u. 7. 4/12. komfortos
9. Karacs T. u. 7. 4/13. komfortos
10. Kossuth u. 1. 3/24 komfortos
I 1. Kossuth u. 23/C. 3/20. komfortos
12. Kossuth ti. . 3/37. komfortos
13. Petőfi u. 24. La. komfortos
14. Széchenyi tér l/A 11/) I. komfortos
15. Vásárszél 4. fsz. 1. komfortos
16. Veres 1’. tér7/A. 5/13. komfortos
17. Veres P. tér7/A. 5:14. komfortos
IS. \‘eres P. tér 7/B. 4/10. komfortos
19. Veres P. tér7/B. 4/1 L komfortos

Annak érdekében. hogy a fent megnevezett lakások az EFOP-1.2.ll-l6-20l7-00046
azonosítószárnú projekt keretében is bérbe adhatóak legyenek a Lakásrendelet alábbi részeinek
módosítása szükséges:

1.) A Lakásrendelet 3. * (2) c) pontja az alúbbiak szerint egészül ki:

Módosítás előtt: ‚.3. ‚ (‘1) c) pá/vázat útján, piaci alapon történo bérbeadás,

Módosítás után: ‚.3. ) c) pályázat úijá;i piaci alapoti történő bérbeadás, vcdcunint pályázat
újánfiatalok otthonrerenitésenek biztosítása céljára történő bérbeadás.

2.) A Lakásrendelet IV. Fejezetének elnevezése .. Piaci alapon történő lakáshérheadás —ről
Pályázat útján történő lakcvhérheadás “—ra változik.

3.) A Lakásrendelet 12. pontjának elnevezése ‚. Pályázati eljárás “-ről „A piaci alapon bérbe
adandó lakások pályázati eüárása “elnevezésre változik.

4.) A Lakásrendelet az alábbi 12/A. ponttal egészűl ki:

12/A. A fiatalok ouhonteremtésénck biztosítása céUára bérbe adandó lakások pályázati
e(járása
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5.) A Lakásrendelet az alábbi 26/A. *-al egészül ki:

„26/A. ‚ (1) Pályázat úUán kell bérbe adni az e rendelet 8. mellékIetében f1sorolt lakásokat.
(2) Apálvózaü kiírás;iaktartalma:,sia kelt:

ci) a meghirdetett lakás müv:aki jellemzőit (szobaszám, alcipterület, komförtfökozcu),
b) a lakás épületen ás településen belüli fekvését, pontos címét,
c,) a pá/vázat benviútásának határidejét.

(3) Pályázatot kizárólagos használatot biztosíto lakóstulajdonnal nem rendelkező helyi lakos
‚zvzjthat be
(3) A pá/iazo ci páházatahoz köteles benyújtani ci: Ő év vele e,fl:iitÍ költözők
jövedelenugazolásár, ennek elm,daszása esetén a pá/vázata énénytelen.
(5) A pálvázatokat űz Ugvrendi, Lakásügyi, Egészségügyi ás Szociális Bizottság bírálja cL
(6) Kizárható ci pályázathól űz ci pályázó. aki jövedelmi viszonyai miatt vélelmezhetően 17Cl/I
lesz képes a bérleti d(jat megfizetni.

A Jat. 17. (1) bekezdésében foglaltak alapján a jogszabály előkészítöje — a jogszabály
feltételezett hatásaihoz igazodó részletességü — előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a
szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük 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 feltéte’ek
adottak. A fenti leírtak alapján javasoljuk a rendelet-tervezetet elfogadni.

Előzetes hatásvizsgálat
az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről. valamint elidegenítésükre vonatkozó

egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkontányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-ten’ezethez

A rendeletmódosítás várható hatásait a következőkben foglalhatjuk össze:

I. Az önkonányzati rendelet hatásai:
a) társadalmi hatások: A fent említett 19 db lakás kizárólag az EFOP-I.2.I1-16-2017-
00046 azonosítószámú „Esélyt a fiataloknak — Békés város itjúságsegitő programja’
keretében lesz bérbe adható.
b) gazdasági hatások: nincsen számottevő hatása.
c) költségvetési hatások: nincsen számottevő hatása.
d) környezeti következmények: nincsenek.
e) egészségi következményei: nincsenek.

fl adminisztratív következmények: nincsenek.

2. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükséessée. elmaradásának várható
következményei:

A fent említett 19 db lakás kizáróbg az EFOP-l.2.l 1-16-2017-00046 azonositószámú
„Esélyt a fiataloknak — Békés város iljúságsegitö programja” keretében lesz bérbe adható.

3. Az önkonányzati rendelet alkalmazásához szüksées feltételek:
a) személyi feltételek: nem változtak
b) szervezeti feltételek: nem változtak
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c) tárgyi feltételek: nem változtak
d) pénzügyi feltételek: nem változtak

RÉSZLETES INDOKOLÁS
az önkormánvzaii lakások ás helviségek bérletéröl. valamint elidegenítésükre vonatkozó

egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezethez

A rendelet-tervezet L g-álwz: Meghatározza az EFOP-l.2.1 1-16-2017-00046
azonosítószámú „Esélyt a fiataloknak — Békés város iljúságsegítő programja” keretében
bérbe adható lakások körét.

A rendelet-tervezet 2.-6. -áIwz: Meghatározza az 1. szerinti pályázati körbe tartozó
lakásokra vonatkozó speciális szabályokat.

A rendelet-tervezet Z -ához: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi rendelet-tervezetet szíveskedjen
elfogadni.

Békés, 2018. november 22.

/
I Gaor

Polgármester

Jogi ellenjegyző

Penzugyigyzo
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTCLETÉNEK
..i2018. ( )

önkormányzati rendelete

az Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet

módosításáról

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szőlő 1993. évi LXXVIII. törvény
3. (1) bekezdésében. a 34. * (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkorrnányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatről szóló 112015. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. * (2) bekezdés b) pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli cl:

1. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) az alábbi S. melléklettel egészül ki:

Az EFOP-1 .2.11-16-2017-00046 pályázat keretében
bérbe adható lakások

A B

Lakás címe Komfort fokozat

1. Ady Endre u. 6’D. 3/II. komfortos
2. Ady Endre u. 10/A. 3/31. komfortos
3. Karacs T. u. 2/A. 4/13. komfortos
4. Karacs T. u. 5. 2/8. komfortos
5. Karaes T. u. 7. 1/3. komfortos
6. Karacs T. u. 7. 3/10. komfortos
7. Karaes T. u. 7. 3/11. komfortos
8. Karacs T. u. 7. 4/12. komfortos
9. Karaes T. it. 7. 4/13. komfortos
10. Kossuth u. 1.3/24 komfortos
I 1. Kossuth u. 23/C. 3/20. komfortos
12. Kossuth u. 7. 3/37. komfortos
13. Petőli u. 24. l.a. komfortos
14. Széchenyi térI!A II/II. komfortos
IS. Vásárszél 4. fsz. I. komfortos
16. Veres P. tér 7/A 5/13. komfortos
17. Veres P. tér 7/A. 5/14. komfortos
18. Veres P. tér 7/B. 4/10. komfortos
19. Veres 1’. tér 7/B. 4/II. komfortos
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2. A Rendelet 3. (2) e) pontja az alúbbiak szerint egészül ki:

3. (2) c) páb árai út/án piaci alapoti történő bérbeadás. valamint pályázat út/á;; fiatalok
ozihonte;’enuésénck hizinsílása cél/ára történő héiheadás,

3. A Rendelet IV. Fejezetének elnevezése az alábbiak szerint változik:

IV Fejezet

Pá/vázat z21/á;; lóriénő lakáshérheadás

4. A Rendelet 12. pontjának elnevezése az alábbiak szerint változik:

12.A piaci alapon bé;bc adandó lakások pákázati cüárása

5. A Rendelet az alábbi 12/A. ponttal egészül ki:

1274. A fiatalok orthonteremtésének biztosítása céUára bérbe adandó lakások pályázati
eljárása”

6. A Rendelet az alábbi 26A. *-al egészül ki:

‚26/A. W (1) Pálvárel útján kell bérbe adni az e rendekl 8. mellékietében félsorolt lakásokat.
(2) A pályázati kiirásnak tartalmaznia kell:

ci) a ineghirdet e/t lakás ;nűszaki/elkmzöil szohaszám, alapterület, komförtfökozat),
b,) a lakás épülete;! és településen belühfeln’ését, pontos címét,
c,) ci pályázat ben v%Jtásának határidejét.

(‘3) Pályázatoi kizárólagos használalot hi:/osíio lakáslnlafdonnal neni rendelkező helyi lakos
nvijthat be.
(1) A pá/van) ci páházatához köteles benyújtani az Ő és vele ei’zitt kőltözők
jöi’edclemiga:olását, ennek elmulasztása esetét; a pálvázata érvénytelen.
(5,) A pálvázatokai az Qgvrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság bíráüa cl.
(‘6) Kizárható ci páh’áfltthól (íz ci pálvazó. aki/o tlebiij viszonyai ni/ali vélelnwzhetően ‚Jel!!
lesz képes a bérleti dijat megfizetni.

7. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Izsó Gábor Tániok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. november ... napján.

Támok Lászlóné

jeavzö
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