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HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

10/ 1999. ( VII.28   ) számú  

rendelete 

(egységes) 

 

az első lakáshoz jutás feltételeit javító helyi támogatási  

rendszerről 

 

Hét Község Önkormányzata az első lakáshoz jutás feltételeit javító helyi támogatási 

rendszer szabályaira nézve az alábbi rendeletet alkotja meg: 

 

1. § 

 

A támogathatók köre 

 

1./ Helyi támogatásra jogosultak: 

 a fiatal házasok, akik a pályázat benyújtásának időpontjában mindketten legalább öt éve 

állandó héti lakosok, vagy a házaspár egyik tagja legalább öt éve állandó héti lakos, 

függetlenül a másik tag állandó héti lakcímének időpontjától, 

 

 a gyermek /ek/ -et  egyedül nevelő, aki a pályázat benyújtásának időpontjában legalább öt 

éve állandó héti lakos, 

 

 az az egyedülálló, aki  a pályázat benyújtásának időpontjában legalább tíz éve állandó héti 

lakos. 

 

2./ Az (1) bekezdésben felsorolt feltételek fennállása esetén sem jogosultak támogatásra azok 

a pályázók, akik: 

a) nem az első lakás megszerzéséhez kérik a támogatást, 

b) a pályázat benyújtásának időpontjában a  40. életévüket már betöltötték 

c)  támogatásra irányuló kérelmükben olyan valótlan adatot közölnek, amely számukra 

jogosulatlan előnyt jelentene, 

d) lakásnak legalább ½ -ed tulajdoni hányadban tulajdonosa, 

e) zártkerti ingatlannal rendelkeznek 

f) üdülő tulajdonjogával rendelkeznek, 

g)  gépkocsival rendelkeznek 

Feltéve, ha az e) – g) pontokban foglalt vagyontárgyak összértéke az 1.000.000 Ft – ot 

meghaladja. 

 

3./ Lakással nem rendelkezőnek kell tekinteni: 

 önkormányzati szolgálati lakásban élőket 

 

2. § 

 

Támogatási célok 

 

1./ Az 1. § - ban meghatározott igénylők részére pénzbeni támogatás adható Hét község 

közigazgatási területén: 

    

a) lakásépítésre; 
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b) önálló lakás létrejöttét eredményező tetőtéri beépítésre, emeletráépítésre; 

c) nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá alakítására; 

d)  lakásvásárlás céljára. 

 

                                                                        3.§ . 

 

                                                           A támogatás formája 

 

A támogatás kamatmentes visszafizetendő kölcsön, mely csak egy ízben vehető igénybe. 

                                                                                         

4.§. 

 

A támogatás mértéke 

 

Lakásvásárlás esetén max. 200.000.-Ft lakásépítés esetén  max. 300.000.-Ft.
1
 

 

                                                                        5.§. 

 

                                                           A támogatás feltételei 

 

1./ A kölcsön legfeljebb 5 évre nyújtható, a megállapodás megkötésétől számítva 

lakásvásárlás esetén a 2.hónaptól, lakásépítés esetén a 6. Hónaptól kezdve havi egyenlő 

részletekben minden hónap 15. Napjáig a teljes összeg kiegyenlítéséig fizetendő vissza. 

 

2./ Visszafizetendő a kölcsön hátralékos összege 90 napon belül kamataival együtt, ha: 

       

- a  kedvezményezett a megállapodásban rögzített határidőn belül építési 

kötelezettségének nem tesz eleget; 

 

- a támogatással szerzett (vásárolt) ingatlant a kedvezményezett 5 éven belül elidegeníti. 

 

- három egymást követő részlet befizetését a kedvezményezett elmulasztja  

 

A kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat mértéke. 

 

3./ nem kell a támogatást egy összegben visszafizetni ha: 

 

 a támogatásban részesült a lakást egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, mostoha és 

nevelt gyermeke, örökbefogadó, mostoha és nevelt szülője javára idegeníti el, az új 

tulajdonossal kötött megfelelő megállapodás esetén; 

 a támogatásban részesült a támogatással szerzett lakást –Hét község közigazgatási 

területén- azonos, vagy magasabb értékű lakásra cseréli el, vagy építéssel, illetve 

adásvételi szerződéssel szerez magasabb, vagy ilyen értékű lakást, akkor ha ehhez az 

önkormányzat előzetesen hozzájárult; 

/Az ingatlan értékét minden esetben a kérelembe nyújtásának időpontjában kell vizsgálni./ 

A jelzálogjogot az újonnan megszerzett lakásra kell átjegyezni. 

 

                                                           

1
  

Módosította a 1/2007. (I.24.) sz. rendelet hatályba lépett 2007. jan. 24.  
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4./ Amennyiben 5 éven belül az önkormányzat tudomására jut, hogy a kedvezményezett az 

önkormányzat félrevezetésével kapott támogatást, azt egy összegben, a kölcsön 

igénybevételétől számított kamataival együtt kell visszafizetnie, az 5.§.(2) bekezdésében 

foglalt határidő alatt, a közléstől számítva. 

A kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének kétszerese. 

  

 6.§. 

 

                                          A támogatással kapcsolatos eljárás  

 

1./ A kérelmeket a Hivatalnál rendelkezésre álló nyomtatványon lehet benyújtani. 

 

2./ A Hivatal minden kérelmező esetében megvizsgálja az igényjogosultság feltételeit. 

 

3./ A támogatást a Képviselő-testület a jegyző előterjesztése alapján ítéli oda.  

 

4./ A Képviselő-testület döntése után a kedvezményezettekkel a Hivatal megállapodást köt. A 

megállapodást a Polgármester vagy a meghatalmazottja írja alá. 

 

5./ A megállapodás alapján a támogatási összeg átutalása iránt a Hivatal  akkor intézkedik, ha 

a kedvezményezett a szükséges igazolásokat határidőn belül bemutatja. 

 

6./ A folyósított támogatást a Hivatal névre szólóan tartja nyilván és évente értesíti a 

kedvezményezettet a még fennálló tartozásáról. 

 

7./ A támogatással vásárolt, épített ingatlanra az Önkormányzat javára jelzálogjogot, ennek 

biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyez be az illetékes Földhivatal a 

megállapodás 1 példányának megküldése alapján. A törlésről az Önkormányzatnak hasonló 

módon gondoskodnia kell.
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8./ Lakásépítési támogatás esetén a kedvezményezettnek a támogatás felvételétől számított 4 

éven belül igazolni kell, hogy a lakásra használatbavételi engedélyt kaptak. 

 

                                                                    7.§. 

 

                                                      Egyéb rendelkezések  

 

1./ A Rendelet által nem érintett vitás kérdésekben a Polgári törvénykönyvben, a 

földtörvényben, valamint a lakásokról szóló jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni. 

 

2./ Ezen Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg Hét Község 

Önkormányzatának A lakásigények kielégítésének pénzügyi támogatásáról szóló 4/1996.(III. 

5.) számú rendeletével módosított  12/ 1995. (VIII.30.) számú helyi rendelete hatályát veszti. 

 

 

Hét, 1999. július 28. 
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Hatályon kívül helyezte a 8/2005, (IV.1.) sz. rendelet hatályba lépett 2005. ápr. 1-én. 
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Nagyné Fritz Andrea                                                                 Elek János 

            Jegyző                                                                         alpolgármester 


