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Lócs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2021. (…..) önkormányzati rendelete 

lakóház építési és lakásvásárlási támogatásáról 
 

TERVEZET 

 

Lócs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

Általános rendelkezések 

1. § 

(1) A rendelet hatálya Lócs község közigazgatási területén történő lakás építésére és 
vásárlására terjed ki. 

(2) A támogatással kapcsolatos döntési jogkört az önkormányzat képviselő-testülete 
gyakorolja.  

 

A támogatás tárgya 

2. § 

A támogatás a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz szükséges saját erő kiegészítéséhez szolgáló 
egyszeri, vissza nem térítendő támogatás. 

 

Támogatásra jogosultak köre 

3. § 

(1) Támogatásban részesíthető: 

a)  az a személy, aki a kérelem benyújtásakor nem töltötte be a 40. életévét, 

b) azok a házastársak, élettársak, akiknél a kérelem benyújtásakor legalább az egyik fél nem 
töltötte be a 40. életévét. 

(2) Nem jogosult támogatásra az igénylő, aki korábban lakás építéshez, vásárlásához az 
önkormányzattól vissza nem térítendő támogatásban részesült. 
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A támogatás mértéke és folyósításának módja 

4. § 

(1) A támogatás mértéke: 

a) egyedül élő esetében: 100.000,- forint, 

b) családoknál: 200.000,- forint. 

(2) A támogatás folyósítása a támogatási szerződés megkötését követően történik. 

 

Az eljárás rendje 

5. § 

(1) A támogatás iránti kérelmet írásban, az előírt mellékletekkel együtt a Csepregi Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz vagy elektronikus úton Lócs Községi Önkormányzat Hivatali 
Portálján keresztül kell benyújtani legkésőbb a lakás megvásárlására vonatkozó adásvételi 
szerződés megkötését vagy az építési engedély véglegessé válását követő egy éven belül. 

(2) A kérelemhez mellékelni kell az adás-vételi szerződés egy eredeti példányát vagy 
véglegessé vált építési engedélyt. 

(3) A támogatás iránti kérelem előterjesztésekor az igénylő köteles a jogosultsági feltételekre 
vonatkozóan nyilatkozatot tenni. 

(4) A megítélt támogatás folyósítására a jogosulttal az önkormányzat képviseletében a 
polgármester szerződést köt. 

 

A támogatás visszafizetésének szabályai 

6. § 

(1) A támogatás azonnal egy összegben visszafizetendő – a jegybanki alapkamat mértékének 
megfelelő késedelmi kamattal együtt, amely a felszólítás kézhezvételétől esedékes - 
amennyiben a támogatott: 

a)  a támogatást jogosulatlanul vette igénybe, 

b) a támogatással megvásárolt vagy épített lakást, annak egy részét a támogatási szerződés 
megkötését követő tíz éven belül elidegeníti és a vételárat nem Lócs község területén fordítja 
lakásszerzésre vagy lakásépítésre, 
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c) a támogatással érintett építési telken a támogatási szerződés megkötését követő négy éven 
belül nem épít lakóépületet és arra használatbavételi engedélyt nem szerez a négy éves 
határidő lejártáig.    

(2) A képviselő-testület a támogatás egy részének vagy egészének visszafizetése alól különös 
méltánylást érdemlő esetben az adóst mentesítheti. Nincs helye méltányosságnak a támogatás 
rosszhiszemű, jogtalan igénybevétele miatti visszatérítés esetén. 

(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából különösen méltányolható körülmény, ha: 

a) a lakásépítés vagy lakásvásárlás együttköltöző közeli hozzátartozó halála, vagy válás miatt 
ellehetetlenül, 

b) az elidegenítésre vagyonmegosztás miatt kerül sor. 

(4) A képviselő-testület méltányosságból a támogatás visszafizetésére legfeljebb 12 havi 
kamatmentes részletfizetést biztosíthat, amennyiben az adós családjában az egy főre jutó 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg. 

 

Záró rendelkezések 

7. § 

Ez a rendelet 2021.  ……………………….   lép hatályba.  

 

Horváth Ildikó   dr. Balogh László  

 polgármester    jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

E rendelet 2021. ………-én kihirdetésre került. 

        dr. Balogh László 

                 jegyző 

        

 
 


