
Takácsi Község Képviselő-testülete 

11/2000. / XI.27. / 

sz. rendelete 

a lakáscélú helyi támogatásokról 

 

Bevezetés 

Takácsi Község Képviselő-testülete a módosított 106/1988. / XII. 26. / MT 

rendelet 10. §. / 2 / bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakáscélú helyi 

támogatásokról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. §. 

 

/ 1 / Helyi lakáscélú támogatás iránti kérelmet nyújthat be az a Takácsi 

községben állandó lakcímmel rendelkező magánszemély, aki legalább 5 éve 

életvitelszerűen Takácsi községben él, s  község közigazgatási területén lakást 

újít fel, használt lakást vásárol, lakást bővít, új lakást épít. 

 

2. §. 

 

/ 1 / A kamatmentes kölcsön mértéke: 

 a/ új lakás építése esetén legfeljebb:                              150.000.-Ft 

 b/(1) 

 

3. §. 

/ 1 / A kamatmentes kölcsön tárgyévi keretösszegét a Képviselő-testület 

költségvetési rendeletében állapítja meg. 

 

(1) Hatályon kívül helyezte Takácsi Község Képvelő-testülete 11/2007. (VIII..27.) sz. rednelete 



-    2    - 

 

4. §. 

 

/1/ A kamatmentes kölcsön elbírálása a Képviselő-testület hatásköre. 

/2/ A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani. 

/3/ A kérelemhez mellékelni kell: 

 a/ a beruházás költségvetését, 

 b/ építési engedélyt, 

 c/ két kezes nyilatkozatát a kezesség vállalásáról, 

 d/ a kérelmező jövedelmi helyzetét bemutató jövedelem igazolásokat.  

/4/ A Képviselő-testület a benyújtott kérelmeket tárgyév március 31-ig, 

valamint augusztus 31-ig bírálja el. 

/5/ Abban az esetben ha a Képviselő-testület kérelem hiánya, vagy a kérelmek 

indokolatlansága miatt a március 31-ig esedékes támogatási keretet nem osztja 

fel, a fennmaradó keretösszeg a második félévi keretet egészíti ki.  

/5/ A támogatásban részesítettekkel a szerződést a Polgármester köti meg a 

Képviselő-testület döntését követő 30 napon belül. 

/6/ A támogatás összegét a szerződés aláírásakor a támogatott kezeihez át kell 

adni. 

 

5. §. 

 

/1/ A kamatmentes kölcsönt a támogatott 5 év alatt köteles visszafizetni.  

/2/ Az első törlesztő részletet új lakás építése esetén a támogatási összeg 

felvételétől számitott 1év eltelte után a következő hónap 15-ig kell feladni, 

minden más  
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esetben a visszafizetés a támogatás felvételéétől számított 6 hót követő hónap 

15-től kezdődik  

/3/ Ha a támogatási szerződése időtartama alatt a támogatott azon ingatlanát, 

melyre a támogatást igényelte elidegenítette, köteles a támogatás időarányosan 

fennmaradó részét egy összegben az Önkormányzatnak visszafizetni.  

(4) A vásárolt, épített lakásra a kamatmentes kölcsön erejéig jelzálogjogot, annak 

visszafizetéséig pedig elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni az ingatlan-

nyilvántartásba Takácsi Község Önkormányzata javára. 

 

(5) A kamatmentes kölcsön kifizetésének előfeltétele, hogy a kedvezményezettek a (4) 

bekezdésben írt ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez a kölcsönszerződésben feltétlen és 

visszavonhatatlan beleegyezésüket adják.”(2) 

 

6. §. 

/1/ A támogatások elbírálása során előny élveznek: 

 a/ fiatal házasok, 

 b/ új lakást építő kérelmezők, 

 c/ többgyermekes családok. 

 d/ gyermekét /gyermekeit / egyedül nevelő szülő. 

 

7. §. 

E rendelet 2001. január 1-én lép hatályba. 

 

K.m.f. 

 

Sarmon Zsolt                                                                      Vida László Gábor 

   polgármester                                                                                 jegyző 

 

(2) Megállapította: Takácsi Község Képviselő-testülete 11/2007. (VIII.. 27.) sz. rendeletével. Hatályos 207. augusztus 27-től 



  

      


