BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2003. /X. 30./ TÖR. sz. RENDELETE A LAKÁSÉPÍTÉS,
VÁSÁRLÁS, VAGY EGYÉB LAKÁSÉPÍTÉSI MUNKÁK CÉLJÁRA NYUJTANDÓ
TÁMOGATÁSOKRÓL
(Módosítással egységes szerkezetbe foglalva.)
Módosítás: 10/2004.(V.27.) TÖR.
9/2008.(VI.26.) sz.rendelet
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. /1/ bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, valamint a lakáscélú támogatásokról szóló többször módosított
12 /2001. /I. 31./ Korm. sz. rendelet 23. §-a alapján a társult képviselő-testület a következő
rendeletet alkotja:
I.FEJEZET
A rendelet célja
1. §.
A rendelet célja, hogy az arra rászoruló családok (személyek) részére e rendeletben
meghatározott típusú lakásszerzésükhöz, lakáshelyzetük megoldásához anyagi támogatást
nyújtson.
A rendelet hatálya
2. §. 1
A rendelet személyi hatályát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
többször módosított törvény határozza meg.

II. FEJEZET
A helyi támogatás felhasználása
3. §.
Helyi támogatás nyújtható a Bugac, illetve Bugacpusztaháza közigazgatási területén lévő
magántulajdonú lakóház építéséhez,
magántulajdonban álló új vagy használt lakás vásárlásához,
magántulajdonban álló lakás legalább 1 lakószobával történő bővítéséhez,
magántulajdonban álló lakóházon felújítási munkálatok elvégzéséhez,
magántulajdonban álló lakóház korszerűsítéséhez.

-2A támogatás formája és mértéke
4. §.
/1/ A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
/2/ A támogatás mértéke: minimum 40.000.-Ft, de maximum 150.000.-Ft lehet.
/3/ A Társult Képviselő-testület e rendeletben meghatározott támogatásokra fordítható
keretösszeget a mindenkori költségvetési rendeletében mondja ki.
Eljárási rendelkezések
5. §.
/1/ Támogatásban az a személy, illetve család részesíthető, akinek illetve ahol az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
180 %-át, egyedül élő és egyedül álló esetében annak 220 %-át.
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/2/ A havi jövedelem számításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 4. §-ának rendelkezései az irányadók.
6. §.
(1)4 A támogatás iránti kérelmet a hivatal által rendszeresített formanyomtatványon évente
egy alkalommal – július 1. és augusztus 31. közötti időben- a Polgármesteri Hivatalban kell
benyújtani.
(2) A kérelemhez csatolni kell a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző egy hónap nettó jövedelméről szóló igazolást, egyéb jövedelemnél a
kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi
átlagáról szóló igazolást.
/3/ A kérelem további mellékletei:
Adás-vételi szerződés, amennyiben a kérelem lakás vásárlására irányul,
30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, a tulajdon igazolására.
/4/ A hivatal a kérelmező szociális helyzetéről környezettanulmányt készít.
7. §.
Nem adható támogatás, ha a kérelmező vagy a vele együtt lakó, együtt költöző személy
valamelyikét az önkormányzat korábban lakáscélú támogatásban részesítette.
8. §.
/1/ A jövedelemre vonatkozó adatokat a hivatal ellenőrizheti. Valótlan adatok közlése
esetén a büntetőjogi következményeken túl a kifizetett támogatás visszafizetendő.

- 3 /2/ A támogatásban részesülővel a polgármesterek szerződést kötnek.
/3/ A támogatás igénybevételével épített, vásárolt, felújított lakás 10 éven belül történő
elidegenítése, lebontása esetén a 12 /2001. /I. 31./ Korm. sz. rendelet 21 §.-ban
foglaltak az irányadók.
9. §.
/1/ A támogatás odaítéléséről az Egészségügyi és Szociális Bizottság minden év szeptemberi
ülésén dönt. Döntéséről határozattal értesíti a támogatásban részesülőt.
/2/ Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a döntéséről a Társult Képviselő-testület
következő ülésén tájékoztatást ad.
Záró rendelkezések
10.§.
/1/ Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
/2/ A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a 7 /2003. /IV.11./ TÖR. sz.
rendelet.
Csitári Tibor sk.
polgármester

Berczeli István sk.
bpházi polgármester
Heródekné Szász Ágota sk.
jegyző

1 Módosította a 10/2004.(V.27.)TÖR.. rendelet
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3 Módosította a 9/2008.(VI.26.) sz. rendelet 1. §.
4 Módosította a 9/2008.(VI.26.) sz. rendelet 2. §.

