Tázlár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2004.(V.4.) rendelete
az első személyi tulajdonú lakáshoz jutó házasok helyi támogatásáról

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 7/2005.(X.29.) rendelettel)
Tázlár Község Képviselő-testülete – a lakáscélú állami támogatásról szóló 12/2001.(I.31.)
Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az első személyi lakáshoz
jutó házasok helyi támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja:
l.§
(1) Támogatásban részesülhetnek azok a házasok, akik l991. január hó l. napjától Tázlár
községben kívánnak családi lakóházat építeni, vagy vásárolni és ezzel első lakáshoz jutnak,
feltéve, hogy a (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok alá nem esnek.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
(2) Támogatás kizárólag rászorultságra tekintettel annak a házaspárnak nyújtható:
- akinek lakástulajdona – szükséglakást kivéve – vagy értékesíthető résztulajdona nincs,
- akinek lakásbérleti jogviszony – a határozott időre szólót és szolgálati lakást kivéve –,
illetőleg állandó használati joga nem volt,
- aki üdülő tulajdonnal nem rendelkezik,
- aki építés esetén beépíthető építési telekkel, építési engedéllyel, valamint már elkészített
családi lakóház alappal rendelkezik,
- aki 500 000 Ft értéket meghaladó egyéb vagyontárggyal /pl. gépjármű, műkincs stb./
nem rendelkezik,
- tanyavásárlás esetén, ha rendelkezik a vételár összegének 50 %-ával.
2.§
A képviselő-testület határozatban állapítja meg az egy házaspárnak adandó támogatás mértékét,
melynek maximális összege: 220.000 Ft.
3.§1
A kérelmet a polgármesteri hivatalhoz
formanyomtatványon kell benyújtani.

írásban

a

rendelet

mellékletét

képező

4.§
A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási főelőadója a képviselő-testületi határozat alapján
nyilvántartást vezet, és gondoskodik a támogatás pénzintézet útján történő kifizetésére a
következők szerint:
a.) Építés esetén:
- a megállapított támogatást a testületi határozathozatalt követő 30 napon belül,
b.) Vétel esetén:
- a megállapított támogatást a testületi határozathozatalt követő 30 napon belül.
5.§
1

Módosította: 7/2005.(X.29.) rendelet 1. §-a. Hatálybalépés: 2005. november 1.

Ha az építtető a használatbavételi engedély átvételétől számított 5 éven belül, illetve a vásárló
a tulajdonjog bejegyzésétől számított 5 éven belül az ingatlant elidegeníti, a kapott támogatást
15 napon belül – a mindenkori érvényes kamatokkal – egy összegben köteles visszafizetni.
Ennek biztosítása érdekében az ingatlanra jelzálogot kell bejegyeztetni az ingatlan
nyilvántartásnál.
6.§
A kérelmek benyújtásának határideje:
- I. félévben május l.
- II. félévben augusztus l.
7.§
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg 4/l991.(VI.28), 4/l992.(II.27.),
6/1998.(VII.15.) hatályát veszti.
Kószó Endre
polgármester

9/l992.(VI.29.),

3/1994.(III.23),

Fodor Árpádné
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Tázlár, 2004. május 4.
Fodor Árpádné
jegyző s.k.
Záradék:
A rendelet az időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.
Tázlár, 2011. december 15.
dr. Tallós Bálint
körjegyző

