
Torony Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

4/1992./X.15./ sz. rendelete 

az első lakás; építéséhez, átalakításához, vásárlásához nyújtandó 

helyi támogatásról 

 

l.§. A támogatás célja 

 

Segítséget nyújtani azoknak a rászoruló családoknak, akik saját erőből 

a./ építkezéssel 

b./ átalakítással és  

c./ vásárlással 

oldják meg lakásproblémájukat. 

 

2.§. A támogatás fedezete 

 

Az önkormányzat éves költségvetése. Ezen belül a lakáskölcsön számlák után járó támogatás 

összege, valamint a fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása. 
 

3.§.A helyi támogatásra jogosultság feltételei. 

 

/1/ 
1
 Helyi támogatásként kamatmentes kölcsönt kaphatnak, azok, akik Torony községben 2 

éves állandó bejelentett lakással rendelkeznek, 

a./ lakást építenek és jogerős építési engedéllyel rendelkeznek, az építkezést már elkezdték, 

erről nyilatkoznak és a használatbavételi engedélyt még nem kapták meg.  

b./ lakást átalakítanak, amennyiben építési engedélyhez kötött, úgy a jogerős építési engedélyt 

mellékelni kell.  

c./ lakást vásárolnak és  Földhivatal által kiállított tulajdoni lap másolatot csatolják. 

/2/ Az /1/ bekezdésben foglaltak vonatkoznak 

a./ a 35 éven aluli fiatal házasokra, 

b./ 40 éven aluli kettő gyermekes, gyermeküket egyedül nevelők és egyedülállókra, továbbá 

c./ a három- és többgyermekes családokra, 

akik lakásgondjukat önhibájukon kívül létrejött vagyoni és szociális helyzetük következtében 

saját erejükből, a központi jogszabályokban foglalt támogatások mellett sem képesek 

egyénileg megoldani. 

/3/ A /2/bekezdésben meghatározott korhatártól a kérelmeket elbíráld testületi ülés rendkívüli 

méltánylást érdemlő körülmények esetén eltekinthet, ha azt az igénylő/k/ egyike túllépte. 

 

4.§. A támogatás mértéke 

 

/1/ A kamatmentes kölcsön legmagasabb összege: 100 ezer forint. 
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/2/ A támogatás egy alkalommal adható. 

/3/  A visszafizetés időtartama: l0 év 

/4/ A visszafizetés megkezdésének ideje: a szerződés megkötésétől számított egy hónap. 

 

5.§. A helyi támogatásra irányuló kérelmek elbírálási rendje 

 

/1/ A támogatás kérelemre biztosítható, 

/2/ 
3
 A kérelmet minden év július 31-ig kell a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtani az erre a   

                                                           
1
 Módosította a 4/1998. (IV.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 1998. április 17-től. 

2
 Módosította a 7/2000. (IV.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2000. április 1-től.  



     célra rendszeresített igénylőlap felhasználásával. 

/3/ A támogatás odaítéléséről a képviselőtestület dönt. Döntéseiről írásban értesíti 

- a kérelmezőt, 

- a pénzintézetet, 

- az ingatlannyilvántartást /teherként történő bejegyzés végett/, 

- a körjegyzőséget, /a befizetés figyelemmel kisérése és nyilvántartása végett/ 

 

6/A.§. 
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/1/ 
5
Azon családok részére, akiknek a telkére a vezetékes ivóvíz nincsen bekötve helyi  

      támogatásként kamatmentes kölcsönt biztosít a 2003. december 31-ig befejezett  

      bekötésekre. 

/2/ A kölcsön feltétele, hogy a VASIVIZ RT a munka elvégzéséről számlát kiállít és az a  

     körjegyzőséghez benyújtásra kerül. A támogatás összege a VASIVIZ RT-hez kerül  

     átutalásra. 

/3/ A kamatmentes kölcsön összege 50.000,- Ft. A visszafizetés időtartama: 5 év. 

/4/ A támogatás kérelemre biztosítható. A kölcsön odaítéléséről a képviselőtestület dönt. 

A támogatásban részesülőkkel a polgármester szerződést köt. 

 

6.§. A támogatás folyósításának feltételei 

 

/1/ A támogatásban részesülőkkel a polgármester szerződést köt. 

A szerződés tartalmazza: 

a./ a felek személyi adatait és lakcímét,, 

b./ a támogatás összegét, 

c./ a támogatásban részesülők kötelezettségvállalását és annak elmulasztásának   

     következményeit, 

d./ a támogatásban részesülők annak tudomásulvételére irányuló kijelentését, hogy 

- 3 havi részlet befizetésének elmaradása, 

- a lakóház eladása, 

- elköltözés Torony községből - a mindenkori kamattal megterhelve a teljes 

tartozás egy összegben történő megfizetését vonja maga után. 

                e./ 
6
 a támogatott összeg erejéig jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési  

                     tilalom bejegyzése a Földhivatalnál addig, amíg a támogatást teljes egészében ki  

                     nem egyenlítették.     

/2/ Amennyiben a támogatásban részesülő nem tesz eleget visszafizetési kötelezettségének és 

vele szemben a körjegyzőség végrehajtást kezdeményez úgy a támogatás után 20 % 

késedelmi kamatot kell felszámítani. 

 

7.§. Hatálybalépés 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  

 

Torony,1992.október 15. 

 

                                                          Joó Imre                              Dr Foki István 

                                                        polgármester                            körjegyző 
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 Módosította az 5/2003. (VII.10.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2003. július 10-től. 
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 Módosította a 6/2002. (VII.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2002. július 2-től. 
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 Módosította a 3/2003. (IV.9.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2003. április 9-től. 
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 Módosította a 4/1998. (IV.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 1998. április 17-től. 


