
Balatonszepezd Község Önkormá nyzata
Képviselő-testülete

Balatonszepezd Község Onkorm ányzata
4l20L7. (IV. 15.) önkormányzati rendelete

. a lakáscélú helyi támogatásokról

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

bekezdésében kapott felhata|mazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairől szőIő
20II. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatétrozott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

I.

Általanos rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonszepezdkőzség illetékességi területén legalább 5 éve
állandó lakcímmel vagy munkaviszonnyal rendelkező nagykorú személyek által
Balatonszepezd községben történő :

a) saját tulajdonú lakás építésére,
b) más tulaidonában lévő épületen emeletráépítéssel, tetőtér-beépítéssel létesülő önálló lakás
építésére,
c) más tulajdonában lévő épületheztoldaléképítéssel létesülő önálló lakás építésére,

d) saj át tulaj donú lakás felúj í tásár a, bővíté sére, korszerűsítésére,
e) új, vagy használt lakás megvásátrlására,
f) lakótelek megvásárlására.
(2) Az(1) bekezdésben írt 5 éves állandó lakcím, illetve munkaviszony megléte nem vonatkozik
a településen élők egyenes ási leszármazőíra, (p1. gyermek), ha azok a településre
visszaköltöznek, visszatelepülnek.

il.
A helyi támogatás formái, mértéke, feltétele

2.§ (1) A helyi lakáscélú támogatás formája:
a) visszatérítendő kamatmentes kölcsön vagy
b) vissza nem térítendő támogatás lehet.
(2) A támogatás mértéke családonként 200.000.-Ft-tól - 500.000.-Ft-ig terjedhet.
(3) A támogatás pénzügyi fedezete az önkormányzat adott évi költségvetésében e célra
megállapított összeg. Atámogatás a rendelkezésre álló költségvetési előirányzat keretein belül
nyújtható.
3.§ (1) Támogatásban részesíthető az az igénylő, akinek családjában az egy főre jutó nettó
jövedelem nem haladja meg a mindenkor érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500
%o-át és az igény|ő vagy vele közös héutartásban élő bármelyik családtag tulajdonában - a
beépítendő ingatlanon kívül - lévő forgalomképes ingatlanvagyon értéke az ötnrillii: forintot.
(2) 

^jövedelem 
szátmításénáI az építeni kívánt, illetve vásárolni széndékozott lakásba a

kérelmezőt és a vele együtt költöző családtagokat és közelihozzátartozőkat kell sztámításba

venni.
(3) A rendelet alka|mazásában figyelembe veendő jövedelemnek a szociális igazgatásről és

szociális ellátásokról szóló 1993. évíIII. tv. 4.§. (1) a.) pontjában meghatátozottakat kell érteni.
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(4) A támogatás elbirálásánál előnybe kell részesíteni a fi,atal hézasokat, többgyermekes
igénylőket, gyermekét egyedül nevelőket, rokkant, mozgássérült, stb. okból rászorulókat,
valamint az alacsony jövedelmű igénylőket.
(5) Az önkormányzat különös méltánylást érdemlő esetben - kérelemre - az (1) bekezdéstől
eltérően is biztosíthat támogatást az egyedülálló fiatalok részére, valamint a községi érdekből
pály akezdő szakemberek 1 etelepedésének elő se gítése célj ából.

4.§ (1) Nem részesülhet helyi támogatásban:
a) akinek foglalkozása, tevékenysége, életvitele alapján vélelmezhető, hogy lakásgondját a
támogatás nélkül is képes megoldani, és e tényeket azigénylőről készített környezettanulmány
is alátélmasztja,
b) akik a támogatás iránt benyújtott pályázatukban olyan valótlan adatot közölnek, mely
számukra jogtalan előnyt jelentene, ha jövedelmi, vagyoni viszonyukról adott nyilatkozatuk
valótlan adatot tartalmaz,
c) akik már korábban részesültek helyi támogatásban, a rendelet 1.§ (1) bekezdésében foglaltak
bármelyikében,
d) akiknek családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja a 3.§ (1) bekezdésében
me ghatár o zott mértéket,
e) aki második, vagy további lakásépítéséhez,vagy vásátrláséhoz kéri a helyi támogatást.

ru.
Eljárási szabályok

5.§ (1) A helyi támogatás irántipályazati kérelmeket az e célra rendszeresített nyomtatvány
benyújtásával, a szükséges mellékletek (kereseti igazolás, ingatlanról adó- és

értékbizonyítvány, jogerős építési engedély, adás-vételi szerződés, előszerződés, ill.
korszenísítés esetén anyagés költség kimutatást) csatolásával aZfutkai Közös Önkormányzati
Hivatal Balatonszepezdi Kirendeltségén lehet előterjesáeni minden év április 30-ig.
(2) 

^ 
képviselő-testület a benyújtott igényekről minden év június 30-ig hoz döntést.

Amennyiben az éves költségvetésben a helyi támogatásra előirányzott összeg június 30-ig
kiosztásra nem kerül, újabb igény esetén a képviselő-testület minden év október 30-ig dönt a
még rendelkezésre álló összeg odaítéléséről.
6.§ (1) A támogatás odaítéléskor figyelembe kell venni - a pályázók jövedelmi, vagyoni
viszonyait, szociális körülményeit, továbbá lakásépítés esetén az épüIet készültségi fokát,
valamint az épííeni, megvásárolni kívánt lakás nagyságát, illetve vételárát.
(2) Azelnyert támogatás csak jogerős építési engedély birtokában megkezdett épitkezés esetén,

illetve a végleges adás-vételi szerződés bemutatásakor folyósítható.
(3) A biáosított helyi támogatás összegéről- a folyósítást követő 90 napon belül számlákkal
igazoltarl, - a Zánkai Közös Önkormtányzati Hivatal Balatonszepezdi Kirendeltségén kell
elszámolni.
(4) A visszatérítendő kamatmentes kölcsön összegét 3 év türelmi idő után 10 év alatt kell havi
egyenlő részletekben visszafizetni.
(5) A ZárkaiKözös ÖnkormanyzatiHivatal BalatonszepezdtKirendeltsége a helyi támogatás
biáosításáról nyilvántartást köteles vezetni, mely tarta|mazza az igénylő; nevét, címét,
jövedelmi viszonyait, a pályánat elbíráIásának idejét, a juttatott helyi támogatás összegét, a

vísszaftzetés kezdő és befejező időpontját.
(6) A nyújtott támogatás biztosítékaként - a támogatással érintett ingatlanra - Balatonszepezd
Község Önkormányzata javáta az ingatlan-nyilvántartásba a támogatás összegének erejéig
jelzálogsogot, annak biztosításéra elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni a

támogatás megtérülésének időtart anáig.
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(7) A helyi támogatás biztosítását követően az igénylővel szeruődést kell kötni, mely
szerződésbenrögzíteni kell a helyi támogatás összegéí, avisszaftzetés módját, a jelzálogjogot,
elidegenítési és terhelési tilalom előirását, a szerződésben foglaltak nem teljesítése esetén

követendő eljárást.
(8) Amennyiben atátmogatás odaítélése utána képviselő-testület megállapítja, hogy apáIyáző
akedvezőbb elbírálás érdekében valótlan adatot közölt, illetve a helyi támogatás összegét más

célrahasználta fel, a pélyáző köteles a folyósított tétmogatást a mindenkor érvényes jegybanki
alap kamattal növelten, egy összegben visszaftzetni.
7.§ (1) Ha a helyi támogatásban részesített a támogatás felhasználásával épített, vagy vásárolt
ingatlant az adás-vételi szerződés aláírását követő 10 éven belül elidegeníti, vagy javára
fennálló értékkülönbözettelmásik lakásra elcseréli, köteles amég fennálló támogatás összegét,

illetve vissza nem térítendő kölcsön esetén a kapott támogatás egészét- a mindenkori jegybanki
alapkamattal növelt összeggel - egy összegben visszafizetni, kivéve, ha a lakást;
a)vér szerinti, örökbefogadott vagy nevelt gyermeke javára idegeníti el,
b) házasság megszűnése esetén a vagyonközösség megszüntetése érdekében, illetőleg
határőságihatározat vagy bírósági ítélet a|apján idegeníti el,
c) azért idegenítette el, hogy építéssel, illetőleg vásárlással javára fennálló értékkülönbözet
nélkül másik, tulaj donába kerülő lakást szeí ezzen.

IV.
zárő rendelkezések

8.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályba.

Balatonszepezd, 2017. április 6.

í\, \
§ /Á,')\._l v l

dr. SebestyénLászI'ő
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Balatonszepezd, 2017. április 1 5.
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Lukács Ág"db
jegyző
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Lukács Ágrr"J

jegyző
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pÁlv Aza,r
lakáscélú helyi támogatás biztosítására

Apályázők adatai:

Férilélettárs
neve: .

születési hel

arryja neve:.

munkahelye

ye, ideje:

foglalkozása: ...

munkahelyének címe:

állandó lakcíme:

Felesée/élettárs

neve:.

születési helye, ideje:

^_.,:^ _^*,^.aLIJJa llvv9..

munkahelye:....

foglalkozása:. .. .

munkahelyének címe:

állandó lakcíme:

Haszonélve zeti ioggal nem terhelt lakás-résztulaj don esetén annak forgalmi értéke :

Azíngatlancíme Forgalmi értéke

Ft

Ft

Alulírottak kijelentjük, hogy a páIyázatunkban és a nyilatkozatunkban foglalt adatok a
való ságnak me gfelelnek.

Tudomásul vesszük, hogy a kedvezőbb elbírálás érdekében általun valótlan adatok közlése
estén részünkre támogatás nem adhatő, illetve a mér folyósított támogatást a mindenkori
legmagasabb piaci kamattal növelten, egy összegben vissza kell fizetnünk.

Tudomásul vesszük továbbá, hogy a pá|yéaatunkban és a tyilatkozatunkban foglalt adatok
helye s s é gé t a p ály azat elbír álőj a e l l enőrizni j o go sult.



Kijelentjiik, hogy a páIyánat alapját képező ,,A lakásépítés (korszenisítés és vásárlás) helyi
támogatásáról szóló 4l20I7. (IV. 15.) önkormányzatirendeIetetátvetti.ik,azabbanfoglaltakat
megismertük és tudomásul vessztik.

Balatonszepezd,2017 .

pályénők aláírása



2. melléklet

NYILATKOZAT
lakáscélú helyi támogatás iránti pályázathoz

I. JÖVEDELEM NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy apáIyázatbenyújtását megelőző L2hőnapbanmegszerzett nettó jövedelmem
összesen:

Név Aláírás

II. VAGYONI NYILATKOZAT

Alulírottak kijelentjük, hogy

' komfort nélküli vagy szükséglakást, illetőleg átmeneti elhelyezésként meghat ározott
időszakra kapott bérlakást kivéve sem együttesen, sem külön-külön lakástulajdonunk,
bérleti vagy bérlőtársi jogviszonyunk, állandó lakáshasználati jogunk nincs és soha nem
volt;

. tulajdonunkban (közös vagy külön vagyonként)
szám alatti

.....tulajdoni hányad haszonélvezeti joggal terhelt* - nem terhelt*
szám alatti

i"r.árirr"; 
jiHftT"XTlT"iffíonélvezeti j oggal terhelt* - nem terhelt*

. ... szám alatti bérleti bérlőtársi*
j ogviszonnyal rendelkezünk *- rendelkeztünk*.

(* a megfelelő aláhűzandó)

o Tulajdonunkban (közös vagy ktilOn vagyonként) az alábbiegyéb ingatlanok vannak:

Ft

megjelölés (pl. üdülő) helye: forgalmi értéke:



Közös héztartásunkban eltartott és velünk együtt költöző gyermekek

neve születési helye születési ideje anyja neve

Velünk együtt költöző egyéb családtag

neve születési helye születési ideje anyja neve

1II. AZ BpÍtnNt, FELÚJÍTANI, MEGVÁSÁROLNI
rÍVÁNr LAKÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

A lakás pontos címe: .

A lakás szobaszáma,. ....

alapterülete: ...... ...m2

komfortfokozata; összkomfortos - komfortos - felkomfortos - komfort nélküli

(a megfelel ő aláhűzandő)

lípítés. felúiítás esetén:

A lakás építési költsége: .. . . . . . ... Ft

készültségi foka: . ..........%

A hátralévő építési munkák felsorolása:

vásárlás esetén:

A lakás vételára: ......... Ft



8

Iv. A pÁrvlzóKRpNDELxnznsnnn Álló pBNzücyr roRnÁsox

Sajáterő: ...... Ft

.. ., ., ., ., ., ., . ., ... . il:'J#Jjr*--;r,Szanemtérítendőtámogatás)
Az igényelt helyi támogatás összege: . . . ..Ft

B ank s záml aszám, ahova a támo gatás fo l yó s ítás át kérik :

Bank . ........számú bankszámla

Lakásépítéshez, vásárláshoz eddig igénybe vett, illetve igénybe venni szükséges kölcsönök
felsorolása.

Fajtája: osSZege:

Ft

Ft

Ft

Ft

A,pá|yázőktartőzkodási helye (amennyiben nem azonos a férj állandó lakcímével):

Apályázathoz mellékelni kell a J2017.(IV.J rendelet szerint:

1. Jövedelmi és vagyonnyilatkozatot;
2. Epítkezés, felújítás esetén az építési engedélyt vagy annak fénymásolatát, költség és

anyagkimutatást;
3. Vásárlás esetén azadás-vételi (előzetes adás-vételi) szerződést vagy annak fénymásolatát;
4. Amennyiben OTP vagy egyéb hitelt már igénybe vettek, az elTe vonatkozó

kölcsönszerző dést vagy annak fénymásolatát.

Balatonszepezd,2017 .

páIyazők aláírása


