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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

15/2009. (V. 15.) számú 

 

RENDELETE 

 

a lakáscélú támogatási formákról szóló 18/2003. 

(X. 17.) számú rendelet módosításáról  

 

 

1.§ 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a lakáscélú támogatási formákról szóló 

18/2003. (X. 17.) számú rendeletének (a 

továbbiakban: Rendelet) 6. § (3) bekezdése helyébe 

az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(3) A 3. § (3) bekezdésében foglalt tartozás 

egészét vagy részben átvállalt összegét a 

szerződéskötést követően a kérelmező 

számlaszámának megjelölésével csak a kölcsönt 

nyújtó szervhez lehet folyósítani. Egyéb esetekben 

az önkormányzati kölcsön összege a kölcsön-

kérelemhez benyújtott érvényes szerződés szerinti 

jogosultnak (pl. eladó, építési, korszerűsítési 

munkákat végző kivitelező) is folyósítható a 

képviselő-testület döntése alapján.” 

 

Záró rendelkezések 

2. § 

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján hatályba lép. 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 

hatályát veszti a Rendelet 3. § (1) bekezdés d) 

pontja, a 4. § (2) bekezdésének „vagy arról 

érvényesen írásban lemondott és a bérbeadó azt 

írásban elfogadta.” szövegrésze, valamint a 9. § (2) 

bekezdés c) pontja. 

 

 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a lakáscélú támogatási formákról szóló 18/2003. (X.17.) számú rendeletének módosításáról szóló 

15/2009. (V. 15.) számú rendeletének 

 

I N D O K O L Á S A  

 

A lakáscélú támogatási formákról szóló 18/2003. (X.17.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítása 

két okból vált szükségessé. 

Egyrészt az Alkotmánybíróság a 36/2009. (III.27.) számú határozatában a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 2. 

§ (2) bekezdése „vagy arról érvényesen írásban lemondott és a bérbeadó azt írásban elfogadta” szövegrészét 

alkotmányellenesnek minősítette és megsemmisítette. Fenti szófordulatot a Rendelet is átvette, ezért ennek a 

hatályon kívül helyezése a módosítás egyik indoka. 

Másrészt a célszerűség, a szabályozás pontosítása, a kialakult gazdasági helyzet okozta szociális problémák 

megkövetelték a lakáscélú kölcsön törlesztő részleteinek fizetéséhez eddig nyújtott önkormányzati támogatás 

felülvizsgálatát, ezért jelen Rendeletben ezt a támogatási formát megszüntetnénk és az alább említett módon új 

szabályokkal vezetnénk be. 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Szt.) 26. § szakaszában foglalt felhatalmazás alapján új szociális 

támogatási formaként vezetné be a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

10/2003. (VI.20.) számú rendeletének módosításával az új támogatási formát: a lakáscélú kölcsön törlesztő 

részleteinek megfizetéséhez adott támogatást. Ennek részletes szabályait a Képviselő-testület jelen ülésén 

tárgyalná. 

 

Marcali 2009. május 07. 

 

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

    jegyző 

 

 


