
Egerszalók Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

12/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelete 

A fiatalok otthonteremtési támogatásáról 

 

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

A rendelet célja 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület elősegítse a fiatalok Egerszalókon történő 

letelepedését anyagi támogatást nyújtásával, hogy ez által is csökkenjen a település 

közigazgatási területén az üresen álló vagy megüresedő ingatlanok száma, növekedjen az új 

lakóházak építése, gyarapodjon a település népessége, javuljon a fiatalok és kisgyermekes 

családok aránya. 

 

A támogatás felhasználása 

2. § 

 

(1) E rendeletben foglalt feltételek alapján a fiatalok otthonteremtési támogatása nyújtható 

Egerszalók település közigazgatási területén belül 

a) lakás vásárlásához 

b) lakás építéséhez 

(2) A támogatás ugyanazon lakás vásárlásához, építéséhez csak egyszer adható, illetve 

ugyanazon család, személy csak egyszer támogatható. 

 

A kérelem benyújtása 

3. § 

 

(1) A támogatás iránti kérelmeket a rendelet mellékletét képező nyomtatványon – az abban 

szereplő mellékletekkel - a polgármesterhez kell benyújtani. 

(2)1 Lakásvásárlás esetén a támogatás kérhető előzetesen - vásárlás előtt - és a vásárlást 

követően, az adásvételi szerződés megkötésének napjától számított legfeljebb 12 hónapon belül. 

(3)2 Lakásépítés esetén a kérelem benyújtásának feltétele legalább a szerkezetkész állapot 

megléte, építés esetén a kérelmet legkésőbb a jogerős használatbavételei engedély kiadását 

követően 12 hónapon belül lehet benyújtani. 

 

A támogatásban részesíthetők köre 

4. § 

 

(1) Az alábbi feltételek együttes fennállása esetén támogatásban részesíthetők azok a 

szociálisan rászorulók házastársak vagy gyermekét egyedül nevelő szülő, aki(k)  

a) legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik 

b) 20–40 év közötti életkorúak, 
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c) 3munkaszerződése, kinevezése határozatlan időre szól és a kérelem benyújtását megelőzően 

legalább 6 hónap folyamatos munkaviszonyt tud igazolni.  

d) akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének tízszeresét. 

(1a)4 45 életévet be nem töltött kérelmező csak abban az esetben részesíthető otthonteremtési 

támogatásban, ha saját háztartásában legalább egy kiskorú gyermeket nevel, aki az új építésű 

lakóházban vagy újonnan vásárolt lakásban is a kérelmezővel egy háztartásban él.  

(2) Az iskolai végzettségre, életkorra és munkaviszonyra vonatkozó feltételek legalább a 

házastársak egyikénél fenn kell, hogy álljanak. 

(3) A kérelmek elbírálása során előnyben részesíthetők, akik: 

a) legalább két éve folyamatos egerszalóki lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy 

munkahellyel rendelkeznek 

b) a kérelmezők családjában kiskorú gyermeket, gyermekeket nevelnek. 

 

A támogatás formája és mértéke 

5. § 

 

(1) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. 

(2) A támogatás mértéke 500.000 Ft – azaz: ötszázezer forint. 

(3) Az adott évi otthonteremtési támogatás keretösszegét a Képviselő –testület a tárgyi 

önkormányzati költségvetési rendeletében állapítja meg. 

a) Az éves keretösszeg kimerülése miatt a kérelmezők a jogosultságukat nem vesztik el, az a 

következő naptári évben érvényesíthető. 

b) A költségvetés tárgyévi maradványa - a testület döntésétől függően- a következő naptári 

évre átvihető. 

 

A kérelem elbírálása és szerződéskötés 

6. § 

 

(1) A kérelmet a polgármester a soron következő ülésen terjeszti a képviselő-testület elé. 

(2) A támogatások iránt benyújtott kérelmeket a Képviselő-testület zárt ülésen bírálja el. 

(3) A Képviselő-testület méltányossági jogkörben hozott döntése ellen fellebbezni nem lehet. 

(4) A támogatásról szóló döntés után az érdekelteket 8 napon belül az Önkormányzati Hivatal 

jegyzője értesíti a szerződéskötésről, a szerződést az önkormányzat részéről a polgármester 

írja alá. 

(5) A szerződésben rögzíteni kell: 

a) a támogatás összegét, 

b) azt, hogy a támogatás mértékéig a kedvezményezettek feltétlen hozzájárulásukat adják 

ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a jelzálogjog, az elidegenítési és terhelési tilalom az 

önkormányzat javára bejegyzésre kerüljön 5 évre, 

c) azt, hogy a támogatást azonnal, egy összegben a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten 

vissza kell fizetni, ha az ingatlant szabadforgalomban 5 éven belül úgy idegenítik el, hogy 

másik lakást nem szereznek Egerszalókon, vagy lakásépítés esetén a támogatottak 3 éven 

belül nem kapnak használatbavételi engedélyt. 

d) azt, hogy a támogatás igénybevételével kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási bejegyzés 

igazgatási díját a támogatott köteles viselni. 
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(6)5 A szerződést készítő ügyvéd a Megállapodást benyújtja az ingatlan-nyilvántartást vezető 

hatóságnak.   

Kizáró okok 

7. § 

 

(1) Nem adható támogatás annak, akinek vagy a vele együtt lakó, illetve együtt költöző 

személyek valamelyikének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 

bekezdés 1. pontjában foglaltak szerinti egyenesági hozzátartozójától szerzi meg az ingatlan 

1/1 arányú tulajdonjogát. 

(2) Nem adható támogatás, ha 

a) kérelmező vagy a vele együtt lakó, együtt költöző személy valamelyikét korábban bármely 

önkormányzat lakáscélú támogatásban részesítette, 

b) a képviselő-testület által lakástámogatás céljára az adott évi költségvetési rendeletben 

meghatározott és elkülönített éves keretösszeg elfogyott. 

c) olyan lakásvásárláshoz kérik, mely bontásra érett, lakhatatlan vagy olyan műszaki állapotú, 

hogy a biztonságos lakhatási feltételeknek nem felel meg. 

d) annak, aki a kérelemben olyan valótlan adatot közöl, amely számára jogosulatlan előnyt 

jelent. 

 

A támogatás kifizetése 

8. § 

 

(1) A képviselő-testület által odaítélt támogatás kifizetésének feltétele: 

a) lakásvásárlás esetén a támogatással érintett ingatlanban állandó lakcím létesítése, legalább 

a házastársak egyikének. 

b) lakásvásárlás előtt az előzetes kérelem alapján megítélt támogatás esetén - a támogatás 

odaítélésétől számított 60 napon belül- az adás-vételi szerződés eredetijének és széljegyzett 

tulajdoni lapnak a bemutatása és másolatának benyújtása, 

c) lakásépítés esetén a lakás használatbavétel feltételeinek megfelelőségét igazoló hatósági 

bizonyítvány kiadása az építéshatóság részéről és a „kivett lakóház és udvar” feltüntetése az 

ingatlan tulajdoni lapján  6 

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a 60. nap letelte után a kifizetés nem kérhető. 

(3) A támogatás kifizetéséről a szerződés aláírását és utalványozását követő 15 napon belül a 

kérelmező által megjelölt számlára történő utalással a Hivatal gondoskodik. 

 

A támogatás visszafizetési kötelezettsége 

9. § 

 

A támogatás visszafizetése a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten egy összegben 

esedékessé válik, ha a támogatásban részesített 

a) a támogatás összegét a szerződésben rögzített céltól eltérőn használta fel, 

b) a támogatással érintett lakásra vonatkozó tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba való 

bejegyzéséről a támogatás felvételét követő 30 napon belül nem gondoskodott, 

c) aki a lakást 5 éven belül nem lakás céljára használja, vagy más célra hasznosítja, 

d) a kérelem benyújtása során a lényeges körülmények tekintetében valótlan adatokat 

szolgáltatott. 

Záró rendelkezések 

10. § 
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(1) A rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. 

(2) 2017. 01.01. napján hatályát veszti Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének a lakásépítés helyi támogatásának rendszeréről szóló 3/2012.(II.16.) 

önkormányzati rendelete. 
 

 

Varga István sk.           Hunyadi-Buzás Jánosné sk. 

                                           polgármester                                  jegyző 


