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Érsekhalma Önkormányzat Képviselőtestülete 

13./2oo5. /XI.01. / számú rendelete 

a lakáshoz jutók helyi támogatásáról 

 

 

Érsekhalma Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. Tv. l6. §. /1/ bekezdésében foglaltak alapján és a lakáscélú 

támogatásokról szóló 12/2001./I.30./  Korm. Számú rendelet 23. §.-ában kapott 

felhatalmazás  alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

 

1. §. 

Rendelet célja 

 

 

/1/ A rendelet célja, hogy az önkormányzat az  arra rászoruló családok, 

/személyek/ részére e rendeletben meghatározott típusú lakásszerzésükhöz 

anyagi támogatást nyújtson.  

 

2. § 

Rendelete hatálya 

 

 

/1/ A rendelet hatálya kierjed az érsekhalmi állandó  lakóhellyel rendelkező 

fiatalokra, házaspárokra, élettársakra, egyedülállókra, akik a községben 

kívánnak letelepedni.  

Kiterjed továbbá állandó és ideiglenes lakcím hiányában olyan fiatalokra  is, 

akiknek letelepedése a község érdekét szolgálja, valamint nyilatkozatban 

vállalja, hogy minimum az elidegenítési tilalom időtartamáig (5 évig) 

érsekhalmi állandó lakcímet létesít.   

 

3.§ 

 

Támogatási feltételek, támogatás összege 

 

 

/1/ Támogatásban részesíthető:1 

 

- a házaspár,  élettársi kapcsolatban élő pár, és  egyedülálló személy,    ha a 

kérelem benyújtásának időpontjában a házastársak (élettársak)  egyike 

sem töltötte be a 40.  életévét, de mindketten beöltötték a 18. életévüket.  
 

1 Módosította: a 7/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet  Hatályos: 2015. július 9-től 
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/2/ Nem részesíthető támogatásban  az igénylő, ha  

      

- a házastársak, élettársak , egyedülállók bármelyikének értékesíthető 

lakás- vagy üdülőtulajdona van,  

- olyan mértékű résztulajdonnal rendelkezik, ami lakásnak minősül,  

- a házastársak, élettársak, egyedülállók bármelyike korábban lakásnak 

minősülő tulajdonnal rendelkezett,  

- a használatbavételi engedély kiadásától, illetve az adás-vételi szerződés 

megkötésétől számított egy év  eltelt. 

  

/3/ Támogatás igényelhető:  

       

- lakás építéséhez, bővítéséhez 

- lakás vásárlásához 

 

/4/ Támogatás összege: 

 

      a/ - lakásépítésnél az egy házaspár, élettárs, egyedülálló részére adható  

támogatás  maximum 100.000,- Ft lehet,  

     b/ - lakásvásárlásnál a támogatás összege az adás-vételi szerződésben 

megjelölt összeg legfeljebb 5o %-a, maximum 100.000,- Ft lehet. 

 

/5/ Amennyiben a  rendelet feltételeinek megfelelő igénylő saját háztartásában 

legalább 3 kiskorú , vagy ennél több gyermek eltartásáról gondoskodik, az a/ és 

b/ pontokban  foglaltaktól eltérően a támogatás lehetséges összege maximum  

150.000,- Ft.  

 

4.§. 

Igénylés módja 

 

/1/ A kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon  Polgármesteri 

Hivatalba kell benyújtani. 

A kérelemhez csatolni kell:  

 

- építés esetén az építési engedélyt, 

- lakásvásárlásnál a vevő és az eladó között létrejött szerződést, 

előszerződést, 

- nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezőnek lakástulajdona nem volt és 

jelenleg sem rendelkezik értékesíthető lakás-, vagy üdülőtulajdonnal, 

vagy résztulajdonnal,  

- nyilatkozatot arról, hogy minimum az elidegenítési tilalom időtartamáig      

     állandó érsekhalmi lakcímmel rendelkezik 
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/2/ A benyújtott kérelmeket a mellékletekkel együtt a jegyző a képviselőtestület 

elé terjeszti.  

 

/3/ A képviselőtestület a következő időpontokban dönt a benyújtott kérelmekről: 

- lakásvásárlás a kérelem benyújtását követő ülésen,  

- lakásépítésnél negyedévenként 

 

/4/ A kérelem benyújtásának módjára, a határozat tartalmára, az ügyintézési 

határidőre vonatkozóan a közigazgatási hatósági eljárás  és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2oo4. évi CXL. Tv . előírásai az irányadóak. 

 

 

5. § 

 

/1/ A Polgármesteri Hivatal a képviselőtestület határozata alapján nyilvántartást 

vezet és gondoskodik a támogatás kifizetéséről.  

Lakás építése esetén a támogatás a használatbavételi engedély kiadását követően 

pénzintézeten keresztül folyósítható, lakásvásárlás esetén a támogatás összege a 

vevő kezeihez fizethető ki az adás-vételi szerződés megkötését követően. 

 

 

6.§ 

 

/1/ Ha a tulajdonos a kedvezmény igénybevételével épített, illetve vásárolt lakást 

, építés esetén  a használatbavételi engedély megadását, vásárlás esetén a vételt 

követő 5 /öt/ éven belül lebontja, lakásigényének kielégítésétől eltérő célra 

hasznosítja, illetőleg első ízben adás-vételi, csere, ajándékozási vagy 

életjáradéki szerződéssel idegeníti el, köteles a felvett támogatást visszafizetni.  

 

/2/ Nem kell a támogatást visszafizetni, ha a tulajdonos a lakást a házasság, 

élettársi kapcsolat megszűnése esetén a vagyonközösség megszüntetése 

érdekében, illetőleg bírósági, vagy hatósági határozat alapján idegenítette el.  

Továbbá nem kell a támogatást visszafizetni, ha a lakás eladását követően 

Érsekhalmán egy nagyobb, vagy jobb állapotú lakást vásárol. 

 

/3/ Ha a tulajdonos a határidőben az újabb lakás megszerzését hitelt érdemlően 

igazolja, a támogatás visszafizetésének kötelezettsége alól mentesül, feltéve, 

hogy az elidegenítésből származó teljes bevételt az új lakás megszerzésére 

fordította.   
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7.§ 

Záró rendelkezések 

 

 

/1/E rendelet kihirdetése napján lép életbe.  

 

/2/ A hatálybalépést megelőzően iktatott és még el nem bírált folyamatban lévő 

ügyekben e rendelet előírásait kell alkalmazni. 

 

/3/ A képviselőtestület az önkormányzat éves költségvetésében a lakáshoz jutás 

helyi támogatására évente külön keretet biztosít.  

 

/4/ E rendelettel egyidejűleg  a 4/2ool. /III.o7./ Ktr. Számú rendelet hatályát 

veszti.  

 

 

Érsekhalma, 2005. október 28. 

 

 

Pálinkás Emilné                                          Boromisza Tibor 

Mb. jegyző                                                      polgármester 

 

 

Kihirdetve: 2oo5. november 1.  

 

 

Pálinkás Emilné 

Mb. jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


