
Lengyeltóti városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

10/1992./IX.24./ rendelete 

 

A lakásépités, vásárlás helyi támogatásának 

szabályairól 

 

(egységes szerkezetben a módositására kiadott 

5/2001./IV.19,  a 17/2003./XII.23./, a 4/2007.(II.23.), valamint 

a 12/2007.(IV.27.), 5/2011.(II.24.), 25/2014.(XI.27.)  rendeletekkel) 

 

 

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a 109/1990./XII.20./ Kormányrendelettel módositott 

106/1998./XII.26./ MT.rendelet 10.§. /2/ bek. alapján a lakásépités, vásárlás helyi 

támogatásának szabályait és elbirálási rendjét az alábbiakban határozza meg: 

 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§. 

 

A rendelet előirásait Lengyeltóti Város közigazgatási területén lévő lakás épitésére, 

vásárlására folyósitandó támogatásokra kell alkalmazni. 

 

 

A helyi támogatás jövedelmi és vagyoni feltételei 

 

2.§. 

 

(1) A Lengyeltóti Városi Képviselő-testület a rendelkezésre álló anyagi eszközökből 

kamatmentes kölcsöntámogatást, illetőleg vissza nem téritendő támogatást nyújthat az 

arra rászoruló családok részére: 

 

- lakásvásárláshoz, 

- lakásépitéshez, 

- lakótelek vásárlásához. 

 

(2) Helyi támogatás csak a településen lakóhellyel rendelkező személynek és egy izben 

adható.(2)) 

 

(3) Helyi támogatásban az a rászoruló család részesülhet, ahol az egy főre jutó nettó 

jövelem: (5) 

 

a.) család esetén az öregségi nyugdij legkisebb összegének 250 %-át, 

b.) fiatal házasoknál az öregségi nyugdij legkisebb összegének 300  %-át, 

c.) egyedülállónál az öregségi nyugdij legkisebb összegének 350 %-át nem haladja 

meg.(5) 

________________________________________________________________________ 
(2) Módositva: 17/2003./XII.23./ rendelettel 

(3) Módositva: 4/2007.(II.23.) rendelettel 
(5) Módositva: 5/2011.(II.24.) rendelettel  
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a.) A helyi támogatás összege a lakásépitéshez, vásárláshoz maximum 150.000,-Ft, 

 

- különösen indokolt esetben, továbbá 3 és többgyermekes család lakásvásárlása, 

lakásépitése esetén: 200.000,-Ft, 

 

b.) Lakótelek vásárláshoz nyújtható kölcsön támogatás, illetve vissza nem téritendő 

támogatás maximum összege: 100.000,-Ft (1) 

 

     c.) Lakás épitéshez, vásárláshoz a vissza nem téritendő támogatás maximum összege:   

        100.000,-Ft. (1) 

 

a.) A helyi támogatást igénylőnek legkésőbb a környezettanulmány felvétele során 

nyilatkoznia kell, hogy visszatéritendő kölcsöntámogatást, vagy vissza nem téritendő 

támogatást kér. 

 

(5) A támogatás a jogos lakásigény mértékének felső határát meg nem haladó szoba számú és 

átlagos épitési költségü lakásépitéshez, vásárláshoz nyújtható. 

 

(6) Ha a támogatás visszatéritendő kölcsön, a kölcsönt a törlesztés megkezdésétől számitott 

10 év alatt kell visszafizetni. 

 

(7) A biztositott kölcsön törlesztését a hitelnyújtást követő 3 év után kell megkezdeni. 

 

(8) A kölcsöntartozás  késedelmes megtéritése esetén a fizetés tekintetében a Ptk. 301.§.-ának 

(1) bek. foglaltak az irányadók. 

 

(9) Különös méltánylást érdemlő esetekben (a jogosult munkaképességét kétharmad, vagy 

ennél nagyobb mértékben elvesztette, a támogatásban részült meghalt, és a visszamaradt 

családnak a létfenntartását veszélyeztetné a hátralékos összeg megfizetése, elemi kár) a 

képviselő-testület a jövedelmi, vagyoni viszonyoktól függően a kölcsönt részben, vagy 

egészben elengedheti. 

 

(10) Évente a fenti célra forditható keretösszeget a mindenkor hatályan lévő helyi 

költségvetési rendelet tartalmazza.(3) 

 

(11) A felépitett, vagy vásárolt lakás a ki nem egyenlitett kölcsön fedezetéül szolgál. Ezért a 

jelzálogjogot visszafizetésig az ingatlannyilvántartásba (földhivatalnál) be kell jegyezni. A 

bejegyzés iránti a folyósitást követően a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 

 

(1) Módositva: 5/2001./IV.19./  rendelettel 

(3) Módositva: 4/2007.(II.23.) rendeletettel 
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(12) A támogatást azonnal és egyösszegben a jegybank által meghatározott alapkamat 

kétszeresének felszámitásával vissza kell fizetni, ha: 

 

- a kedvezményezett valótlan adatok közlésével indokolatlanul jutott a támogatáshoz, 

- a helyi támogatással épitett, vagy vásárolt lakást a kedvezmény nyújtásától számitott 5 

éven belül elidegeniti, 

- az épitést önhibájából 3 éven belül nem fejezi be. 

 

Kivételesen indokolt esetben a képviselő-testület a visszafizetendő támogatás kamatának 

mértékét csökkenheti, illetőleg eltekinthet annak megfizetésétől. 

 

(13) Nem részesithető támogatásban, aki: 

 

a.) lakásigényét kielégitő lakóházát elidegenitette, 

b.) az előző lakását 5 éven belül kisebbre, vagy alacsonyabb komfort fokozatúra cserélte. 

 

 

3.§. 

 

(1) A helyi támogatásra irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani. 

 

A kérelemhez csatolni kell: 

- lakásvásárlás esetén: adás-vételi szerződés, hitelintézeti igazolás a nyújtott kölcsönről (1), 

- lakásépités esetén: jogerős épitési engedély. 

 

(2) A helyi támogatásra kijelölt személy a támogatás felvétele előtt a kölcsönnyújtás 

feltételeinek megfelelően külön jogszabály szerinti szerződést köteles kötni. 

 

(3) A kölcsön nyújtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal 

gondoskodik. 

 

(4) A támogatást igénylő kérelmek elbirálása során előnyben részesülnek: 

 

- szociális bérlakásra jogosultak, 

- kettő- és többgyermekes családok, 

- pályakezdő fiatalok, 

- azok, akik az önkormányzati bérlakásról lemondanak az önkormányzat javára, 

- tartós neveltek (1) 

 

(5) A támogatásra irányuló kérelmeket a Képviselő-testület Jogi, Pénzügyi és 

Településpolitikai Bizottsága előzetesen véleményezi, és javaslatával együtt terjeszti döntésre 

a Képviselő-testület elé.”(6)  

___________________________________________________________________________ 

 
(1) Módositva: 5/2001./IV.19./ rendelettel 

(6) Módositva: 25/2014.(XI.27.) rendelettel 
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(6) A támogatási kérelmeket 

 

a.) lakótelek, lakóház, lakás vásárlása esetén az adásvétel időpontját követő 1 

éven belül, 

b.) új lakóház épitése esetén a szerkezetkész készültségi fok elérését követően, 

legkésőbb a lakóház jogerős használatbavételi engedélyének megszerzését 

követő 6 hónapon belül lehet benyújtani.” (4) 

 

 

Záró rendelkezések 

 

 

4.§. 

 

 

(1) A rendelet alkalmazása szempontjából fiatal házasoknak minősülnek azok, akik 35. 

életévüket még nem töltötték be. 

 

(2) Ez a rendelet 1992. szeptember 24-én lép hatályba, a rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 

 

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejüleg a 2/1982./számú tanácsrendelet 14.§. 15.§.-a 

hatályát veszti. 

 

(4) A rendelet kihirdetéséről hirdetmény formájában a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

Lengyeltóti, 1992. szeptember 24. 

 

 

Sipos Ferenc sk.                                                                                Papszt Lajos sk. 

jegyző                                                                                                 polgármester  

 

 

A rendelet egységes szerkezetben hatályos.  

Lengyeltóti, 2014. november 27. 

 

                                                                                          Dr. Szatmári Ibolya 

                                                                                                 jegyző  

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
(4) Módositva: 12/2007.(IV.27.) rendelettel  


