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NELJANDA KOOSSEISU

MÄÄRUS

Haapsalu,			04. märts 2005 nr 62




Korteriühistutele ja korteriomanike ühisustele 
intressitoetuse eraldamise korra kehtestamine 
ja Haapsalu Linnavolikogu 24.04.1998 otsuse nr 85 
“Korteriühistute toetusfondi kasutamise 
korra kinnitamine” kehtetuks tunnistamine


Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, lg 3 p 2, § 22 lg 1 p 5, § 23, Haapsalu põhimääruse § 12 lg 1 p 5, § 62 ja haldusmenetluse seadusest, Haapsalu Linnavolikogu määrab:

	Kehtestada “Korteriühistutele ja korteriomanike ühisustele intressitoetuse eraldamise kord” (lisatud).


	Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavolikogu 24.04.1998 otsus nr 85 “Korteriühistute toetusfondi kasutamise korra kinnitamine”.


	Linnavolikogu kantseleil saata määrus avaldamiseks Riigikantseleile.


	Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist linnavolikogu kantseleis.


	Käesoleva määruse peale võib esitada halduskaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul määruse teatavaks-tegemisest.





Arder Väli
Volikogu aseesimees






Lisa
								KINNITATUD										Haapsalu Linnavolikogu
								04.03.2005 määrusega nr 62


KORTERIÜHISTUTE JA KORTERIOMANIKE ÜHISUSTELE
INTRESSITOETUSE ERALDAMISE KORD


I ÜLDOSA
	Korteriühistutele ja korteriomanike ühisustele intressitoetuse eraldamise kord reguleerib Haapsalu Linnavalitsuse poolt linna eelarvest intressitoetuseks eraldatud rahaliste vahendite kasutamist.

Intressitoetus on Haapsalus tegutsevatele korteriühistutele ja korteriomanike ühisustele eraldatav rahaline toetus.
Intressitoetuse eraldamise eesmärgiks on motiveerida korteriühistuid ja korteriomanike ühisusi renoveerima nende hallatavaid elamuid, kõnniteid, haljasalasid ja mänguväljakuid.
Intressitoetusteks eraldatav summa üheks eelarveaastaks määratakse Haapsalu Linnavolikogu poolt Linna eelarves.
Intressitoetust on võimalik taotleda korteriühistu või korteriomandiseaduse alusel nimetatud valitseja (edaspidi nimetatud Taotlejad) poolt võetud laenudelt pangale tasutud intresside ning muude pangalt laenu võtmiseks tehtud kulutuste kompenseerimiseks.

II TOETUSE MÄÄR
	Intressitoetuse arvestamise aluseks on Taotleja poolt pangast võetud laenu põhiosa jääk.

Intressitoetuse suuruseks on maksimaalselt 6% laenusummast, kuid mitte rohkem kui 40 000 krooni ühe taotleja kohta aastas.

III TOETUSE TAOTLEMINE
	Intressitoetuste maksmisel eelistatakse järgmiste investeeringute katteks võetud laene:
	 katuste remont;

 akende ja välisuste vahetus;
 välisfassaadi remont;
 laste mänguväljakud;
 kõnniteed.
	Intressitoetuse saamiseks esitab taotleja järgmised dokumendid:
	 kirjalik taotlus intressitoetuse saamiseks;
	 enne 01.01.2005 sõlmitud laenude korral panga tõend laenu sihtotstarbe ja laenujäägi kohta seisuga 31.12.2004;
	 laenulepingu koopia ja laenude tagasimakse graafik;
	 korteriomanike ühisuse üldkoosoleku otsus laenu võtmise ja summa kohta juhul kui taotlejaks on korteriomanike ühisust esindav valitseja;
	 vajadusel muud kulutuste sihtotstarvet tõendavad dokumendid.

IV TOETUSE MAKSMINE
	Intressitoetuse maksmise otsuse teeb linnavalitsus 15 päeva jooksul peale punktides 9.1-9.5 märgitud kõigi nõuetekohaselt vormistatud dokumentide esitamist.

Linnavalitsusel on õigus keelduda oma põhjendatud otsusega intressitoetuse maksmisest.
Intressitaotluse vastuse väljastab linnavalitsus Taotlejale posti teel taotluses märgitud aadressil.
Peale linnavalitsuse positiivset otsust intressitoetuse maksmise kohta, sõlmitakse Taotlejaga toetusleping.
Linnavalitsus maksab intressitoetuse välja 3 päeva jooksul peale toetuslepingu sõlmimist Taotleja pangakontole.

V ARUANDLUS
	Taotleja on kohustatud esitama Linnavalitsuse nõudmisel aruanded intressitoetuse kasutamise kohta.



