
BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

10/2005.(IX.20.)  Önk. sz. 

 

RENDELETE 

(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 

 

A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL  

 
Bihartorda Község Önkormányzata az Önkormányzati Törvény 16. §. (1) bekezdésében 

biztosított jogkörében az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta: 

 

1.§. 

 

(a) Lakáshoz jutási támogatás lakásépítéshez, bővítéshez és lakásvásárláshoz nyújtható a 

Bihartorda községben letelepedni szándékozó fiatal házaspár részére. 

 

(b) A képviselő-testület támogatást állapíthat meg olyan egyedülálló bihartordai lakos 

részére, aki kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik és a rendeletben foglalt egyéb 

feltételeknek megfelel. 

2.§. 

 

(1) Támogatásban részesülhetnek azok a fiatal házaspárok, akiknek külön-külön vagy 

együttesen – komfort nélküli vagy szükséglakás kivételével – lakástulajdona soha 

nem volt. 

 A rendelet szempontjából nem tekinthető lakástulajdonnak a haszonélvezettel terhelt             

 résztulajdon. 

  

(2) E rendelet szempontjából fiatalnak tekintendő az a házaspár, amelynek egyik tagja 

sem töltötte be a 35. életévét az igénylés benyújtásának időpontjában. 

 

3.§. 

 

(1) A támogatás mértéke minimálisan 50.000 Ft, maximálisan 200.000 Ft lehet, de 

lakásvásárlás és bővítés esetén nem haladhatja meg a vételár illetve a bekerülési 

költség 50 %-át. 

 

(2) A támogatás mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a jogosult anyagi és 

szociális körülményeit. 

 

(3) A támogatás csak egyszer vehető igénybe és vissza nem térítendő. 

 

(4) Nem részesülhet támogatásban, aki a pénzintézetek által nyújtott ezen támogatási 

formában már részesült. 

 

(5) Szükséglakás vásárlására támogatás nem adható. 

 

(6) A jogosult a lakás vásárlását adásvételi szerződéssel köteles igazolni.Az építés és 

bővítés igazolására a Polgármesteri Hivatal köteles az építési engedélyt beszerezni. 
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(7) Lakásbővítésre támogatás akkor adható, ha az szobaszám növekedéssel jár és a lakás 

szobáinak száma nem haladja meg a módosított 106/1988.(XII. 26.) MT rendelet 1. §-

ában meghatározott méltányolható lakásigény felső határát. 

 

(8) Támogatásban az a fiatal házaspár részesülhet, ahol az egyik házasfél a támogatás 

igénylése előtt legalább két évig bihartordai lakos. A 2 éves Bihartordán lakás alól a 

képviselő-testület felmentést adhat.  

4.§. 

 

(1) A támogatás odaítéléséről és mértékéről az önkormányzat képviselő-testülete dönt. 

 

(2) A támogatási kérelmet a jegyzőhöz kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a 

jövedelemigazolásokat, a kérelmezők nyilatkozatát, hogy a rendeletben foglaltakon 

kívül lakástulajdonnal nem rendelkezik, illetve rendelkezett, építési engedéllyel 

rendelkezik. Köteles igazolni, hogy a rendeletben foglaltaknak megfelel. 

 

(3) A támogatásra vonatkozó javaslatot a Polgármesteri Hivatal készíti elő. 

 

(4) Ha a támogatásban részesülő személy szoc.pol. kedvezményt vagy pénzintézeti 

kölcsönt vesz igénybe, a helyi támogatás összegét a kedvezményt, vagy kölcsönt 

folyósító pénzintézet, egyéb esetekben a Nagyrábé és Vidéke Takarékszövetkezet 

útján kell folyósítani. 

 

(5) A támogatás a használatbavételi engedély kiadását követően, vásárlás esetén a vételár 

utolsó részletének kifizetésekor folyósítható. 

 

5.§. 

 

A kedvezményezett köteles a támogatás összegét a mindenkori banki kamattal növelt 

összegben visszafizetni 15 napon belül egy összegben: 

 

a) amennyiben a támogatással vásárolt vagy épített lakást 5 éven belül elidegeníti 

b) amennyiben a kedvezményezett lakástámogatásának megállapításakor hamis 

nyilatkozatot tett. 

 

6.§. 

 

(1) Az Önkormányzat az ingatlanra a Püspökladányi Földhivatalnál a támogatás 

mértékéig 5 éves időtartamra jelzálogjogot jegyeztet be. 

 

(2) A támogatás folyósításáról és a jelzálogjog bejegyzéséről az Önkormányzat és a 

jogosult megállapodást köt. 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követően lép hatályba. A kihirdetést követően a 7/1995.(VI.13.) és 

a 6/1998.(III. 25.) Önk. sz. rendeletet hatályát veszti.           

 

 

 

Dr. Szabó József       Karalyos Zoltánné 

 polgármester         jegyző 


