
Pölöske Község Önkormányzatának 
9/2004. (III.31.) számú rendelete

a lakásvásárlás, lakásépítés, bővítés, felújítás helyi támogatásáról

A lakáscélú támogatásokról szóló módosított 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 23. §-a alapján a 
Képviselőtestület a lakáshoz jutás egyszeri, visszatérítendő kamatmentes kölcsön formájában 
nyújtott önkormányzati támogatását az alábbiak szerint szabályozza:

1. § 

A rendelet hatálya

(1) Az önkormányzat pénzügyi segítséget nyújthat:

- lakótelek
- új vagy használt lakás megszerzéséhez,
- lakásépítéshez,
- önálló lakrész kialakításához /építési engedély köteles/
- bővítéshez
- indokolt esetben felújításhoz
-

2. § 

Támogatásban részesülők köre

a.) Támogatásban részesíthetők azon rászoruló családok akik saját 
erejükből  nem  képesek  lakásgondjukat  megoldani,  valamint 
Pölöske  községben  akarnak  letelepedni.  Élettársi  kapcsolatot 
nyilatkozattal igazolni kell, melynek feltétele: legalább 1 évig 
közös háztartásban élnek. 

b.) Támogatásban részesíthető a rászorultság elve alapján minden 
olyan  család,  illetőleg  nagykorú  személy  (továbbiakban: 
igénylő), aki első ízben jut saját tulajdonú lakáshoz.

c.) Támogatásban részesíthető továbbá az a pályázó is, aki egyenes 
ági  hozzátartozótól,  törvényes  öröklési  útján  szerzett 
résztulajdonnal rendelkezik. 

3. § 

A támogatás a jogos lakásigény felső határát meg nem haladó méretű, átlagos költségű lakás 
építésére, vásárlására adható meg. 

4. § 

A kölcsön összege

(1) Támogatás  mértéke:   150.000  Ft-tól  –  300.000  Ft-ig  terjed.  A 
kölcsöntámogatás  a  támogatásban  részesített  lakcímére  (lakossági 
folyószámlára) kerül kiutalásra. 

A visszatérítés időtartama:  5 év



Maximális havi törlesztő részlet:    5.000.- Ft
A kölcsön havi törlesztő részlete az összegnek és a visszatérítés időtartamának 
visszaosztásával kerül megállapításra. 

(2) A  kölcsön  törlesztését  a  szerződéskötést  követő  év  január  1.  napjától  kell 
kezdeni. 

(3) A kölcsöntartozás késedelmes megtérítése esetén a kamatfizetés tekintetében a 
Ptk. 301. §-ának (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(4) A támogatással megszerzett ingatlanra a visszafizetendő kamatmentes kölcsön 
összegének erejéig,  annak biztosításaként a teljes visszafizetésig az ingatlan 
nyilvántartásba  Pölöske  Község  Önkormányzata  javára  jelzálogjogot  kell 
bejegyezni.

A jelzálogjog bejegyzéséről és a kölcsön visszafizetését  követően annak az  
ingatlan nyilvántartásból való törléséről a jegyző gondoskodik. 

(5) A kölcsön részleteinek fizetése alól felmentésre nincs lehetőség. 

5. § 

A helyi támogatást kizáró okok

(1) Nem részesíthető helyi támogatásban az, aki az előző pontokban meghatározott 
feltételeknek nem felel  meg,  továbbá aki felszólítás  ellenére nem csatolja a 
pályázathoz a 6. §. (1)  bekezdésben felsorolt iratokat. 

6. § 

Eljárási rendelkezések

(1) A kölcsön iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. 

A pályázathoz csatolni kell:
- a vásárlást igazoló adásvételi szerződés vagy az építést igazoló építési 

engedély,  illetve  az  építési  telek  tulajdonviszonyait  igazoló  –  30 
napnál nem régebbi – tulajdoni lap másolati példányát.

- Kérelmező  az  együttköltöző  családtagok  jövedelméről  szóló 
igazolásokat. 

7. § 

Döntés a támogatás juttatásáról

(1) A  támogatások  odaítéléséről  a  Képviselőtestület  dönt,  melyről  az  igénylőt 
határozatban értesíti

(2) Az adott évben elbírált, de fedezet hiánya miatt kifizetésre nem kerülő kölcsönt 
a következő évben kell folyósítani. 

(3) A támogatás biztosítására a kedvezményezettel  az Önkormányzat  nevében a 
polgármester  köt  szerződést  (az  1.  számú  melléklet  szerint),  amelynek  a 
támogatott személyekre vonatkozó adatokon kívül tartalmaznia kell:



- a támogatás jogcímét és összegét
- a kölcsön biztosításának és visszafizetésének feltételeit,
- a szerződésszegés jogkövetkezményeit. 

8. § 

(1) A támogatást  azonnal  egy összegben mindenkori  jegybanki  kamattal  vissza 
kell fizetni, ha:

- a támogatott család a támogatással vásárolt, épített lakást a támogatás 
nyújtásától  számított  3  éven  belül  elidegeníti,  kivéve  ha  Pölöske 
községben másik lakást vásárol vagy épít,

- Lakásvásárlás  esetén a  támogatás  kézhezvételétől  számított  1  éven 
belül  a  tulajdonjog  bejegyzés  nem  történt  meg,  a  támogatást  egy 
összegben köteles visszafizetni. 

- Az építést önhibájából a támogatás kézhezvételtől számított  3 éven 
belül nem fejezi be. 

- Valótlan  adatok  közlésével  indokolatlanul  jutott  támogatáshoz  és 
annak igénybevételétől számított 5 év még nem telt el. 

9. § 

A támogatást nyilvánosan meg kell hirdetni, amely pályázat alapján nyerhető el. 

10. § 

A támogatást megállapodás alapján lehet folyósítani, az építkezés tényleges megkezdése után. 
-  megtekintés  alapján -,  lakásvásárlás  esetén  a megkötött  adásvételi  szerződés becsatolása 
után. 

11. § 

A támogatott családok névjegyzékét közszemlére kell tenni. 

12. §

Záró rendelkezések:

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a többször módosított 3/2001. (III.13.) 
számú önkorm. Rendelet hatályát veszti. 

Pölöske, 2004. március 30.

Csondor Józsefné                                                                          Balázs Árpád
      jegyző                                                                                      polgármester

A rendelet kihírdetve:
Pölöske, 2004. március 31.
                                                                         Csondor Józsefné 
                                                                                jegyző
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