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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2012-ben a korábbi - ugyanebben a tárgyban született - helyi rendeletét
hatályon kívül helyezve megalkotta a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII.28.) rendeletét.
Az eltelt időszakban több jogszabály is módosult, illetőleg az Önkormányzat számláját kezelő
pénzintézet jelezte, hogy azon számlát, melyre a helyi támogatásként megítélt összeget utaljuk,
meg kívánja szüntetni. Emiatt szükség volt a rendelet felülvizsgálatára.
1.
Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 1. számú melléklete szerint az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni azon adatokat,
melyek „A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti
költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére,
továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel
előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond”.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alább idézett szövege alapján azonban a
közzététel nem kötelező. Mindezeken túl a helyi támogatás csupán csak nevében támogatás,
hiszen ez a „támogatás” valójában visszatérítendő (kamatmentes) kölcsön, a „támogatottakkal”
is kölcsönszerződést kötünk, melynek mintáját a rendelet 2. számú melléklete is tartalmazza.
Áht. 56. § A támogató a költségvetési támogatás folyósításáról számított öt évig a
honlapján vagy - ha a támogató honlappal nem rendelkezik - a támogató irányító
szervének honlapján közzéteheti a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet kedvezményezettre vonatkozóan
a) az 55. § a) pontja szerinti adatot,
b) az 55. § b) pont bb) és bd) alpontja szerinti adatot,
c) az 55. § b) pontja szerinti kedvezményezett tényleges tulajdonosainak nevét, tulajdoni
hányadát, befolyásának és szavazati jogának mértékét,
d) az 55. § b) pont bb) alpontja szerint szervezet tényleges tulajdonosainak nevét, tulajdoni
hányadát, befolyásának és szavazati jogának mértékét,
e) az 55. § c) pontja szerinti kedvezményezett vezető tisztségviselőjének nevét,
f) az 55. § c) pont cb), cc) és cf) alpontja szerinti adatot és
g) az 55. § c) pont cb) alpontja szerinti szervezet tényleges tulajdonosainak nevét, tulajdoni
hányadát, befolyásának és szavazati jogának mértékét.
(Az idézett 56.§-t a 2014. évi XCIX. tv. 32.§-a építette be az Áht-ba, hatálybalépésének dátuma
2015. január 1.)
A közzétételi kötelezettség visszavonása azonban nem jár együtt azzal, hogy az ügyfélnek nem
kell nyilatkoznia a személyes adataira vonatkozóan, hiszen amennyiben az adatkezeléshez nem
járul hozzá, úgy – személyes adatok nélkül – a kölcsönszerződést sem tudjuk megkötni.

2.
Az Önkormányzat számláját vezető pénzintézet jelezte, hogy azon számlát, melyre – a
bankszámlával nem rendelkező – helyi támogatásban részesülteknek megítélt „támogatási”
összeget utaljuk, meg kívánja szüntetni.
Arról, hogy a megszüntetett számla helyett lesz-e más, még nem tudtak felvilágosítást adni, de
valószínűsíthetően a munkáltatói kölcsönökhöz hasonlóan az ún. lakásalap számlára kell majd
utalnunk a pénzt. Ez azt vonja maga után, hogy az ügyfél a számlavezető pénzintézettel a számla

kezelése miatt, melynek kezelési költsége lesz, külön szerződést kell majd kössön, tehát minden
valószínűség szerint többletköltséget okoz.
Tekintettel azonban arra, hogy a kérelmezők a mai társadalomban igen nagy számban (szinte
100%-ban) rendelkeznek pénzintézetnél vezetett bankszámlával, a többszörös banki utalás és a
többletköltséget jelentő kezelési költség megfizetése is elkerülhető lenne azzal, ha a támogatás
összegét közvetlenül az adós (kérelmező) bankszámlájára utalnánk át (a közműfejlesztési
támogatásról szóló rendeletben foglaltakkal összhangban).
Mindezek figyelembe vételével a mellékelt rendelet-tervezetbe foglaltak szerint teszek
javaslatot a Tisztelt Képviselő-testület felé a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII.28.)
rendelet módosítására.
Kérem, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.
Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a rendelet-tervezet
elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a
alapján minősített többséget igényel.

Budapest, 2015. október 22.
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Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
………/2015. (……….) önkormányzati rendelete
a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII.28.) rendelet módosításáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1.§
A Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
támogatásról szóló 54/2012. (XII.28.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5 (3) bekezdés j)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„j) a kérelmező, az e rendeletben foglalt adatok kezeléséhez nem járul hozzá,”.
2.§
A Rendelet 6.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A támogatási összeget a kölcsönszerződés megkötését követő 15 napon belül a
kérelmező pénzintézetnél vezetett pénzforgalmi számlájára át kell utalni.
A folyósított kölcsönről nyilvántartást kell vezetni, valamint a törlesztés teljesítését
figyelemmel kell kísérni.”
3.§
A rendelet „Adatkezelés, közzététel és ellenőrzés” főcíme „Adatkezelés és ellenőrzés” főcímre
változik.
4.§
(1)

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.

(2)

Hatályát veszti a Rendelet 10. § (2) bekezdése.

Geiger Ferenc
polgármester

dr. Laza Margit
jegyző

Záradék:
A rendelet-tervezet 2015. október …-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az
Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.
Budapest, 2015. október ….
A jegyző nevében eljáró:
Vittmanné Gerencsér Judit
Szervezési és Ügyviteli Osztályvezető

RENDELET-TÜKÖR
a „Javaslat a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII.28.) rendelet módosítására”
című előterjesztéshez

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 54/2012. (XII.28.) rendelete a helyi támogatásról
Hatályos szöveg
Tervezett módosítás utáni szöveg
Az odaítélés feltételei és az eljárás menete Az odaítélés feltételei és az eljárás menete
5.§ (3) Helyi támogatás nem adható, ha
5.§ (3) Helyi támogatás nem adható, ha
j) a kérelmező az e rendeletbe foglalt
j)
a kérelmező az e rendeletbe foglalt
adatok közzétételéhez vagy az
adatok kezeléséhez nem járul
adatkezeléshez nem járul hozzá,
hozzá,
6.§ (4) A támogatási összeget a
kölcsönszerződés megkötését követő 15
napon belül a kérelmező pénzintézetnél
vezetett pénzforgalmi számlájára, ennek
hiányában az Önkormányzat számláját vezető
pénzintézethez
(a
helyi
támogatás
gyűjtőszámlára) át kell utalni.
A folyósított kölcsönről nyilvántartást kell
vezetni, valamint a törlesztés teljesítését
figyelemmel kell kísérni.
Adatkezelés, közzététel és ellenőrzés

6.§ (4) A támogatási összeget a
kölcsönszerződés megkötését követő 15
napon belül a kérelmező pénzintézetnél
vezetett pénzforgalmi számlájára át kell
utalni.
A folyósított kölcsönről nyilvántartást kell
vezetni, valamint a törlesztés teljesítését
figyelemmel kell kísérni.
Adatkezelés és ellenőrzés

10.§ (1) A támogatottat nyilatkoztatni kell 10.§ (1) A támogatottat nyilatkoztatni kell
arról, hogy hozzájárul – a kérelem
arról, hogy hozzájárul – a kérelem
nyomtatványban megjelölt adatkörben –
nyomtatványban megjelölt adatkörben
személyes adatainak Önkormányzat
– személyes adatainak Önkormányzat
általi kezeléséhez.
általi kezeléséhez
(2) A
támogatások
(2)
kedvezményezettjeinek
nevére,
a
támogatás céljára, összegére, továbbá a
támogatási program megvalósulási
helyére vonatkozó adatokat közzé kell
tenni az Önkormányzat honlapján.
(3) A kérelmező, a támogatott köteles
(3) A kérelmező, a támogatott köteles
tűrni, hogy a közölt adatok valódisága
tűrni, hogy a közölt adatok valódisága
előzetesen vagy utólag – akár helyszíni
előzetesen vagy utólag – akár helyszíni
szemle tartásával is – ellenőrzésre
szemle tartásával is – ellenőrzésre
kerüljön.
kerüljön

