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HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

7/2000. (III.31.) számú rendelete az 

Életminőséget javító helyi támogatási rendszerről 

 

Hét község Önkormányzata a lakások komfort fokozatának növelése, illetve a településen 

élők életminőségének feltételeit javító helyi támogatási rendszer szabályaira nézve az alábbi 

rendeletet alkotja meg: 

 

1. §. 

 

A támogathatók köre 

 

(1) Helyi támogatásra jogosult a lakóingatlan tulajdonosa(i), aki a kérelem benyújtásának 

időpontjában legalább öt éve állandó héti lakos, kivéve a 2.§. f. pontja
1
 

(2) Nem jogosult támogatása aki(k) 

a) nem komfortfokozat növeléséhez kérik a támogatást 

b) életvitelszerűen – az állandó héti lakcímük ellenére – nem Hét községben 

tartózkodnak,  

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

jogosulatlan előnyt jelentene. 

2.§ 

 

Támogatási célok 

 

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

közigazgatási területén: 

a) lakás fűtés korszerűsítésére és felújítására
2
 

b) lakás vezetékes ivóvízzel történő ellátása 

c) fürdőszoba kialakítása 

d) lakásbővítés
3
 

e)   helyi védettséget élvező lakóingatlan az épület formavilágához illeszkedő felújításra
4
 

f)    „WIFI Falu pályázat”-on részt vevők
5
 

2./ Nem adható kölcsön a már meglévő fürdőszoba felújítására.
 6

 

3./ Fűtéskorszerűsítés és felújítás esetén támogatás annak a kérelmezőnek adható, aki 

kérelméhez a kivitelező által készített költségvetéssel igazolja, hogy a beruházás összköltsége 

a 300.000,- Ft-os összeghatárt meghaladja.
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1  Kiegészítette a 9/2008. (V.15.) sz. rendelet hatályba lépett 2008. máj. 15.  

2  Módosította a 2/2004. (I.26.) sz. rendelet hatályba lépett 2004. jan. 26. 

3  Kiegészítette a 11/2001. (VII.24.) sz. rendelet hatályba lépett 2001. júl. 24. 

4  Kiegészítette az 5/2007. (III.27.) sz. rendelet hatályba lépett 2007. márc. 27. 

5  Kiegészítette a 9/2008. (V.15.) sz. rendelet hatályba lépett 2008. máj. 15. 

6  Kiegészítette a 2/2004. (I.26.) sz. rendelet hatályba lépett 2004. jan. 26. 

7  Kiegészítette a 2/2004. (I.26.) sz. rendelet hatályba lépett 2004. jan. 26. 
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4./ Helyi védettséget élvező épület felújítására annak a kérelmezőnek adható, aki a 

kérelméhez a kivitelező által készített költségvetéssel igazolja, hogy a felújítás összköltsége a 

200.000,- Ft-os összeghatárt meghaladja.
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3.§ 

 

A támogatás formája 

 

A támogatás kamatmentes visszafizetendő kölcsön, mely csak egy célra egy ízben vehető 

igénybe. 

 

4.§ 

 

Támogatás mértéke
9
 

 

a) maximum    80.000 Ft 

b) maximum    50.000 Ft 

c) maximum    80.000 Ft  

d) maximum  150.000 Ft
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e) maximum  100.000 Ft
11

 

f)   maximum    30.000 Ft
12

 

 

 

5.§ 

 

A támogatás feltételei 

 

1./ A kölcsön a 2.§. a), b) c) pontjaiban megállapított kölcsön legfeljebb 2 évre, a 2.§. d), e)  

pontjában megállapított kölcsön legfeljebb 4 évre nyújtható. A megállapodás a megkötésétől 

számítva a 2. hónaptól kezdve havi egyenlő részletekben minden hónap 5. napjáig a teljes 

összeg kiegyenlítéséig fizetendő vissza. A 2. §. (1) bek. f. pontjában szereplő támogatás 

esetén, a visszatérítendő támogatás hat hónapra adható, a megállapodás megkötésének 

hónapjától kezdve havi egyenlő részletekben minden hónap 5. napjáig a teljes összeg 

kiegyenlítéséig fizetendő vissza. 
13

 

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

 

                                                 

8  Kiegészítette az 5/2007. (III.27.) sz. rendelet hatályba lépett 2007. márc. 27. 

9  Módosította a 2/2004. (I.26.) sz. rendelet hatályba lépett 2004. jan. 26.  

10  Kiegészítette a 11/2001. (VII.24.) sz. rendelet hatályba lépett 2001. júl. 24. 

11  Kiegészítette az 5/2007. (III.27.) sz. rendelet hatályba lépett 2007. márc. 27. 

12  Kiegészítette a 9/2008. (V.15.) sz. rendelet hatályba lépett 2008. máj. 15. 

13  Módosította az 5/2007. (III.27.) sz. rendelet hatályba lépett 2007. márc. 27. és kiegészítette  a 9/2008. 

(V.15.)   sz. rendelet hatályba lépett 2008. máj. 15. 
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- a kedvezményezett a megállapodásban rögzített határidőn belül építési 

kötelezettségének nem tesz eleget; 

- három egymást követő részlet befizetését a kedvezményezett elmulasztja 

 

A kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat mértéke. 

3./ 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. 

4./ A 2.§. (1) bek. f. pontjában szereplő visszatérítendő támogatás két havi hátraléka esetén a 

támogatással juttatott eszközök az önkormányzat tulajdonába kerülnek.
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6.§ 

 

A támogatással kapcsolatos eljárás 

 

1./ A kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre álló nyomtatványon lehet benyújtani. 

A kérelemhez csatolni kell az elkészített terveket, érvényes engedélyeket, 

fűtéskorszerűsítéshez és felújításhoz a kivitelező költségvetését.
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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 írja alá. 

5./ A megállapodás alapján a támogatási összeg kifizetése 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./
16

 

8./ A kedvezményezettnek a támogatás felvételétől számított 3 hónapon belül igazolni kell, 

hogy a műszaki átvétel megtörtént, a 2. §. (1) bek. d és e pontjai esetében egy éven belül 

igazolni kell a  kedvezményezett nevére szóló számlával az építőanyagra történő 

felhasználást.
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7.§ 

 

Egyéb rendelkezések 

 

 

1./ Az éves keret az adott év költségvetésében kerül megállapításra.
18

 

                                                 

14   Kiegészítette  a 9/2008. (V.15.)   sz. rendelet hatályba lépett 2008. máj. 15 

15  Kiegészítette a 2/2004. (I.26.) sz. rendelet hatályba lépett 2004. jan. 26. 

16  Hatályon kívül helyezte a 9/2005. (IV.1.) sz. rendelet hatályba lépett 2005. ápr. 1.  

17 Kiegészítette a 11/2001. (VII.24.) sz. rendelet hatályba lépett 2001. júl. 24. és  

     Módosította az 5/2007. (III.27.) sz. rendelet hatályba lépett 2007. márc. 27. 

18 Módosította a 2/2004. (I.26.) sz. rendelet hatályba lépett 2004. jan. 26. 
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2./ A rendelet által nem érintett vitás kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben foglaltak 

szerint kell eljárni. 

 

3./ Ezen Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

 

 

 

Nagyné Fritz Andrea       Halászi János 

Jegyző        polgármester 

 

Záradék: 
 

Ezen rendelet kihirdetése 2000. március 31. napján megtörtént. 

 

 

  

         Nagyné Fritz Andrea 

          Jegyző 

                                                                                                                                                         
 


