Ecsegfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
a 3/2005.(II.17.) sz. rendelettel módosított
6/1992.(IV.27.) KT.sz. rendelete
a
lakáscélú támogatásokról
(egységes szerkezetben)
‘.~.

/1/ Ecsegfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete e rendeletet az
önkormányzat által adható lakáscélú támogatás (kölcsön) igénybevételének
szabályozására alkotja.
2. ~.
/1/ ‘ Az önkormányzat képviselő-testülete a lakáshoz jutást
saját erő
kiegészítéseként
( vásárlás, építés ) maximum 100.000,-Ft összegű
kamatmentes kölcsönnel támogatja, ha a kölcsön igénybevételének feltételei
adottak.
A kölcsönt az az igénylő kaphatja, aki:
legalább 2 éve állandó bejelentett lakos,
a család üdülővel, üdülőtelekkel nem rendelkezik,
a családban az egy főre jutó jövedelem a mindenkori minimálbért nem hadalja
meg.
a kölcsön visszafizetésének feltételei biztosítottak.
fiatal, eső lakáshoz jutó azonos feltételek esetén elsőbbséget élvez.
/2/ A képviselő-testület kivételesen indokolt esetben az /1/ bekezdésben írt
feltételekkel nem rendelkező családot is támogatásban részesítheti, ha egyéb
rászorultabb igénylő nincs, vagy kielégítést nyert.
/3/ A képviselő-testület a támogatást csak a kérelemben megjelöl lakás megszerzésére
biztosítja.
/4/ A képviselő-testület ezen támogatáson felül további támogatást is nyújthat az e
élre rendelkezésre álló pénzeszközök terhére.
Az így nyújtott támogatás feltételét és módját a képviselő-testület egyénenként
állapítja meg a kérelem elbírálásakor.
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3j.

/1/ Ha a támogatásban részesülő a vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, a
kötelezettség nem teljesítésétől számított 3 hónapon belül köteles visszafizetni
20 % kamattal.
/2/ Ha a támogatásban részesülő a visszafizetési kötelezettségének önhibáján kívül
nem tesz eleget, úgy a képviselő-testület az /1/ bekezdéstől eltérően kedvezőbb
feltételeket biztosíthat, kérelem alapján.
/3/ A visszafizetendő támogatás igénybevételével szerzett lakásra a kölcsön
(támogatás) összegéig a képviselő-testület jelzálogjogot jegyeztet be,
elidegenítési tilalom előírásával.
‘ Módosította a 3/2005.(II.17.) KT. sz. rendelet, hatályos: 2005. február 17.

/4/ A támogatás iránti igényt 1 példányban kell előjegyeztetni, arról a képviselő
testület jogosult dönteni.
/5/ A lakáscélú támogatás iránti kérelmet legkésőbb minden év június 30-ig lehet
beny’~jtani.

4.~.
E rendelet a kihirdetés napján, 1992. április 27-én lép hatályba.
E rendelet szabályait a hatályba lépéskor még el nem bírált támogatás iránti kérelmek
esetében is alkalmazni kell.
A rendelet hatályba lépésével egyidőben a 2/1989.(V.18.) sz. tanácsrendelet a
lakásjutás helyi támogatásáról hatályát veszti.

Ecsegfalva, 1992. április 27.

Bakos Mihályné sk.
jegyző

Dr. Szoboszlai Árpád sk.
polgármester
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