
Lengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 21201,6. (I.29;) önkormányzati rendelete

a 1112015. ( IX.21.) önkormányzati rendelettel erységes szerkezetben.

Lengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében és a Magyarország hel'yi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 9. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. ÁLTALÁNOS RÉ,sZ

A rendelet célja

1.§

Ezen rendelet célja, hogy elősegítse a ftatal háuasok első lakáshoz jutását, lakhatási
problémájuk megoldását és ezáltal csökkenjen a község közigazgatási területén az üresen
álló vagy megiiresedő lakások száLrna, illetve emelkedjen a község lakásállom ányának száma.

II. ELJÁRÁSI RENDELEKEZÉSEK

A helyi támogatás feltételrendszere

2.§

(1) Lengyel Község Önkorm Ényzatának Képviselótestiilete a (3) bekezdésben foglalt
feltételek ferurállása esetén elsó lakáshoz jutók támogatásában részesíti a kérelmezőket.

(2) Trámogatásban azok a kérelmezók részesünek, akik Lengyel község kőzlgazgatási
területén lakást vásárolnak.

(3) A támogatás önálló lakásvásárláshoz nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzése
esetében pedig csak akkor, ha a résztulajdon önálló lakást képez.
(4) Lakás vásarlása esetén akkor nyújtható tIímogatás, ha az íngatlan per, teher és

igénl,rnentes, beköltözhető, tulajdonjoga az ingatlan nyilvántartásban rendezett,
(5) A kérelmezó abban az esetben részesíthető támogatásban, ha:
a) a kérelem benyújüísának időpontjában legalább egyikőjiik 1 éve lengyeli állandó lakos, és
b) a kérelem benyújtásakor a kérelm ező a 45. életét még nem töltötte be, és

c) a kérelmezók sem együttesen, sem külön- külön nem rendelkeznek, illetve korábban sem
rendelkeztek önálló lakástu|ajdonnal vagy résztulajdonnal, így nincs és nem is volt
beköltözhető lakásra nézve tulaj donj oguk,
d) a kérelmező ilyen üímogatást más önkormárryzattól nem kap
e) a kérelmezőnek az önkormányzat felé nincs tartozása.

(6) Nem jogosultak ttímogatásra azok a személyek:
a) ahol a kérelmezők bá,,rmelyike haszonélvezeti joggal rendelkezik, és azt az ingatlant lakják,
amelyet a haszonélvezeti jog terhel,
e) az önkormányzat tulajdonban lévő ház,lakás-ingatlan kedvezményes megvásarlása esetén.



r
(7) Lakás építés esetén az Önkormányzat ingyenesen biztosít építési telket. Amennyiben az
építkezés személyi tulajdonban lévő telken történik, úgy lakásépítés esetén az építtetőt a 3. §
(1) bekezdésben megállapított összegű támogatás illeti meg.

|A támogatás mértéke és formái

3.§

(1) Lengyel Község Önkorm ányzata az első lakáshoz jutó kérelmezőket lakásvásárlás esetén
egy alkalommal, a lakás vételárrinak l0 %-a, maximum 150,000,- Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesíti.
(2) A Polgármesteri Hivatal a támogatasi döntés meghozatalát követó 8 napon belül értesíti a
kérelmezót, valamint intézkedik az összeg kifizetéséről, vagy a kérelmező számlájfua tőríénő
utalásról.
(3) A támogatás fonását Lengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mindenkori
eves költségvetéséből biaosída.
(1)' Az első lakashoz jutó kérelmező a lakásvásárlástól számított egl éven belúl a tartós
letelepedésének elősegítése, lakóingatlanhoz jutási feltételeinek javítása érdekében
kamatmentes kölcsön igényelhet, melyet az ]. melléklet szerinti lúrelmen nyújthat be az abban
fo glalt i gazolás ok c s atolásával,
(5)3 A kamatmentes kölcsön összege maximun t20,000,- forint, melyet az igénylést követő
hónap első napjátóI l2 hónap alatl eg,lenlő havi részletekben kell visszafizetni. A támogatás
visszafizetése alól felmentés nem adható.

A támogatás kérelmezése

4.§

(1) A támogatás iránti kéíelmet ííásban a lengyeli PolgáLrmesteri Hivatalnál kell benyújtani.
(2) A kérelmet lakás vásárlás esetén a vásárlást követő 1 éven belül, építés esetén a jogerós
használatba vételi engedély kézhezvételétől számiíoít 2 éven belül lehet benyújtnai,
(3) A kérelem elbírálásáról a Képviselő-testület a soron következő ülésén dónt,

(4) A kérelemhez me|lékelni kell:
a) a kérelmező személyi adatainak igazolásátra,. személyazonosító Lgazolvány, lakcímkártya
másolatát
b) lakásvásárlás esetén az ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződés egy példányát,
c) építés esetén ajogerós építési engedély, haszná|atba vételi engedélfi,
d) tulajdoni viszonyok igazolásához tulajdoni lap másolatot.

Támogatás visszafizetése

5.§
(1) A tá,rnogatást meg kell vonni és vissza kell fizetni, ha a kérelmező:

l Módosította Lengyel Község Önkormányzat Képviseló-testiiletétlek 2/2016. (I.29,) ök. rendelete. Hatályba
lép: 2016. február 1. napján.
? Beiktatta Lengyel Község Önkormányzat Képviseló-testtileté nek 212016. (I. 29.) ök, rendelete. Hatályba lép
20l6. február l. napján

' Beiktatta Lengyel KöZség Önkormányzat Képviselö-testületének 212016. (I. 29.) ök. rendelete. Hatályba lép
20l6. február l. napján



a.) valótlan adatok közlésével, megtévesztés útján jutott a támogaíáshoz,
b.) a lakást a támogatás folyósításától számított 3 éven belül eladjak vagy elidegenítik,
c.) lakásépítés esetén, ha a telek beépítése 3 éven belül nem történik meg,
(2) Mentesül a visszafizetési kötelezettség alól a kérelmezó, ha az elidegenítéstől számított 3
hónapon belül igazolja, hogy Lengyel területén 1akást vásarolt, vagy új lakás építését kezdi
mgg.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉ,S

6.§

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell
(2) A rendelet kihirdetésóről a Teveli Közös Önkormányzaíi Hivata| Lengyeli Irodájának
hirdetőtábláján történő kiftiggeszí és útlán az aljegyző gondoskodik.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg haíályáí veszti az első lakáshoz jlltó ftata|
hazasok támogatásáról szőlő 31 1998. (II.11.) önkormányzati rendelet, valamint az azí
módosító 8i 1998. (V. 27.); 912004. (III. 25.); 1/2005. (X.30.) önkormanyzati rendeletek.

Lőrincz Andrea
polgármester

I(ihirdetési zár adék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2015. szeptember 21. napján.

Egységes szerkezetbe foglalva.

Tevel, 2016, január 29.

Budainé szomolai csilla
aljegyző

Budainé szomolai csilla
aljegyző

t. *"-=_r' G-*.',{-,C4{z-
Budainé szomolai csilla

aljegyző
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l. mellékleí a 2/2016, (I.29.) ök. rendelethez

Lengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

KÉRELEM
fordulunk a Képviselő-testülethez, hogy lakóingatlan

- Ft kamatmentes kölcsönt szíveskedjenek rószünkre biztosítani.

ké re Imező h ázastárs a/é l ettárs a

Alulírottak
vásárlásához

Kérelmező:

Neve;

azzal a kéréssel

születési neve:
Szül. hely, idő:
Anyja neve:
Személyi ig. sz.:
Lakcimigazolvány sz.:
Állandó lakcíme:

nap óta * ev hó nap óta *

(a továbbiakban: Kérelmezők),

Eltűrtott (18 éven aluli) gyermekek adatai:

Név Szül. hely, idő:

A megvásárolt lakásra vonatkozó információk: (címe, az ingatlanban található helyiségek száma,

felszer eltsége, kózműves ítetts é ge, s tb...)

* lakc ímigazolványb an vagl személyi i gazolványban szer eplőadatok alapj án
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Kérelmező/k anyagi és büntetőjogi felelősségünk tudaüíLban kijelentik, hogy:

- csatoliák az adásvételi szerződés má§olatát,
- vállalják a kamatmentes kölcsön visszafizetését.

Lengyel, _ év hó _ nap

. .,-.

T(érelmezőházastársa


