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Tisztelt képviselő testület! 
 
A jogalkotásról szóló törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet előírásainak 
megfelelően szükségessé vált az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
A felülvizsgálattal egy időben a képviselő testület (101/2012 (VI.27.) sz. határozat) úgy 
döntött, hogy módosítja a 13/2000 (X.26.) sz ÖNK rendeletét, és az alaprendelet szerinti 5 év 
helyben lakás alól a képviselő testület egyedi elbírálás alapján mentességet adhat, és ilyen 
esetekben 100.000.-Ft mértékben támogatja a betelepülő kérelmezőket. A jogosultsági 
feltételek módosítására, valamint a jogosultak körének kiterjesztése mellett az egész 
rendeletet szükséges volt felülvizsgálni.  
A korábban felhatalmazást nyújtó jogszabályi háttér hatályon kívül helyezésre került, azonban 
a rendelet megalkotására a továbbiakban is lehetőséget biztosít az Alaptörvény, valamint a 
helyi önkormányzatokról szóló törvény. Mindezeken túl a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében a helyi önkormányzatok a törvényben 
szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is 
megállapíthatnak. 
A mellékelt rendelet-tervezet a korábbi rendelethez képest az élettársakra vonatkozóan is 
javasolja a támogatás megállapítását. 
A rendelet szövege a jogszabály-szerkesztési szabályok okán nem tartalmazhatja azon 
fogalmi meghatározásokat, melyet más jogszabály már meghatároz, erre tekintettel azok a 
rendelettervezetből kikerültek. 
 
 
 

Göndörné Frajka Gabriella 
jegyző 

 
 
 
 
 



 

Előzetes hatásvizsgálat 
 

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő – testületének 
….../2012. (......)az első lakáshoz 

jutók támogatásáról szóló önkormányzati rendeletéhez 
 
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendeletben meghatározott támogatási forma tekintetében az igénybevevők száma egységes 
számot mutat annak ellenére, hogy az elmúlt évek gazdasági nehézségei, az „ún.bedőlt 
hitelek” negatívan hat a lakás vevőkre és építkezőkre. Önkormányzatunk támogatást kíván 
nyújtani a fiatal házasoknak vagy élettársi kapcsolattal rendelkezők részére, akik még nem 
rendelkeznek lakástulajdonnal. 
A támogatásra Újhartyán Község Önkormányzata a 2012. évi költségvetésről szóló 
önkormányzati rendelete biztosít fedezetet.  
 
2. Környezeti és egészségi következményei: 
A környezeti és egészségi következményei nem mérhetők. 
 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nem mérhető hatás. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A jogalkotásról szóló törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet előírásainak 
megfelelően szükségessé vált az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő – testületének 
…/2012. (….) önkormányzati rendelete 
az első lakáshoz jutók támogatásáról 

 
Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Újhartyán 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete az első személyi tulajdonú lakásvásárlás és 
lakásépítés, valamint közmű fejlesztés támogatása az önkormányzat illetékességi területén 
állandó lakcímmel rendelkező lakosok részére az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. §. 
Támogatás feltételei 

(1) Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a (2) bekezdésben foglalt 
feltételek fennállása esetén első lakáshoz jutók támogatásában részesíti a kérelmezőket. 
 
(2) A kérelmezők abban az esetben részesíthetőek támogatásban, ha: 
a) a kérelem benyújtásának időpontjában egyikőjük Újhartyáni állandó lakos, és 
b) a kérelmezők sem együttesen, sem külön- külön nem rendelkeznek, illetve korábban 
sem rendelkeztek önálló lakástulajdonnal vagy résztulajdonnal, így nincs és nem is 
volt beköltözhető lakásra nézve tulajdonjoguk, használati-, vagy bérleti joguk, és 
c) a kérelmező pár ilyen támogatást más önkormányzattól nem kapott. 
 
(3) Az (2) bekezdésben felsorolt feltételek fennállása esetén sem jogosultak támogatásra 
azok: 
a) ahol a kérelmezők bármelyike haszonélvezeti joggal rendelkezik, és azt az ingatlant 
lakják, amelyet a haszonélvezeti jog terhel, vagy 
b) ahol a kérelmezők bármelyikének, kiskorú gyermeküknek, együttköltöző 
családtagjaiknak tulajdonában, bérletében, használatában lakásingatlan van, 
függetlenül a szerzés módjától, tulajdoni hányadától, vagy 
c) ahol a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének ötszörösét meghaladja, vagy 
d) akik a kérelmezők egyikének közeli hozzátartozójától vásárolják az ingatlant. 
 
(4) A támogatás csak a kérelmezők Újhartyán közigazgatási területén lévő, önálló teljes 
lakásának építéséhez vagy vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának 
megszerzéséhez nem. 
 
(5) Támogatás csak olyan, a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31) 
Kormányrendeletben ( a továbbiakban : Rendelet) meghatározott lakás építéséhez, vagy 
vásárlásához adható, ahol a kérelmező és a vele együtt költöző közeli hozzátartozóit 
figyelembe véve a lakás nagysága a Rendeletben meghatározott méltányolható lakásigény 
mértékének felső határát nem haladja meg. 
 
 (6) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy az ingatlan a kérelmezők közös tulajdonába 
kerül, valamint a kérelem benyújtásakor a lakóingatlan alapja, a felmenő falak, a födém, a 
tetőszerkezet, és a tető héjazása elkészült. 
 

2. §. 
Támogatás mértéke 



 

 
(1) A támogatás egyösszegű és vissza nem térítendő, melynek összege legalább 100. 000 Ft, 
legfeljebb 300. 000 Ft, az alábbiak szerint: 

(a) Lakóház vásárlás esetén :    200.000 Ft 
(b) Új lakóház építése esetén    300.000 Ft 
(c ) Lakás bővítés esetén 

  ha a bővítés a 20 m2 –meghaladja  100.000 Ft 
(d)Lakás felújítás esetén(építési eng. kötött):  150.000 Ft 

 
(2) Amennyiben a támogatásban részesítettek a lakóingatlant, a támogatás folyósítását követő 
5 éven belül elidegenítik, őket annak visszafizetésére kell kötelezni. 
 

3.§. 
Kérelem elbírálása 

(1) A helyi támogatás mértékét differenciáltan, rászorultságtól függően kell megállapítani. 
 
(2) A támogatás odaítélésének szempontjai: 
 
 a.) a kérelmezőnek az önkormányzat felé tartozása nincs 
 b.)  lakásépítési támogatás esetén szerkezetkész állapot legyen 
 
(3) A hatáskör gyakorlóját Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Előzetes 
véleményező, és testület elé terjesztő Újhartyán Község Önkormányzat Szociális Bizottsága.  
 
(4) Újhartyán Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) a 
támogatási döntés meghozatalát követő 8 napon belül értesíti a kérelmezőt, valamint 
intézkedik az összeg átutalásáról 
 

4. §. 
(1) A támogatásra irányuló kérelmet a rendelet mellékletében meghatározott nyomtatványon 
lehet a Hivatalnál benyújtani. 
 
(2) A kérelemhez mellékelni kell: 
a) a kérelmezők valamint az együttköltöző kereső családtagok jövedelemigazolását, 
ba) lakásvásárlás esetén a 30 napnál nem régebbi adásvételi szerződést (előszerződést) 
bb) lakásépítés esetén a támogatással érintett lakás jogerős építési engedélyét, 
ca) a kérelmezők házassági anyakönyvi kivonatát, 
cb) élettársi kapcsolat esetén közjegyzői okiratot az élettársi kapcsolat igazolására, 
d) a kérelmező eltartásában lévő gyermekek születési anyakönyvi kivonat másolatát 
e) a támogatással érintett épület készültségi fokát igazoló, építésügyi hatóság által kiadott 
igazolást. 
 

5.§. 
Egyéb rendelkezések 

(1) A helyi önkormányzat a fentieken kívül pályakezdő szakembereknek letelepedés céljából 
támogatást nyújthat. 
 
(2) Az (1) bekezdés szempontjából szakember: 
(a) akit az önkormányzat a község érdekében annak minősít. 
 



 

(3) A testület a pályázó szociális  körülményeit ebben az esetben nem vizsgálja. 
 
(4.) A helyi önkormányzat egyedi elbírálás alapján mentességet adhat olyan nem állandó 
Újhartyáni lakóhellyel rendelkező kérelmező részére, aki Újhartyánban vásárol ingatlant vagy 
Újhartyánban építkezik. 
 
(5) A (4) bekezdés esetén a támogatás mértéke nem lehet több 100.000.-Ft. 

 
6.§. 

Záró rendelkezés 
(1)Ez a rendelet 2012. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott kérelmek esetén kell 
alkalmazni. 
 
(3) Hatályát veszti Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének az első 
lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról szóló 13/ 2000. (X.26.) önkormányzati rendelete. 
 
 
Újhartyán, 2012. augusztus 31. 
 
 
 

Schulcz József     Göndörné Frajka Gabriella 
polgármester         jegyző 
 
 

A rendelet kihirdetésének napja: 
 
Újhartyán, 2012. augusztus 31. 
 
 

Göndörné Frajka Gabriella 
         jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. melléklet a …/2012. (….) önkormányzati rendelethez: 
 

Kérelem – nyilatkozat első lakáshoz jutók támogatásához 
1. A kérelmező feleség ( vagy élettárs) adatai: 
1.1 az igénylő neve : ………………………………………………………… 
1.2 leánykori név: ………………………………………………………… 
1.3 anyja neve: ………………………………………………………… 
1.4 születési helye, ideje: ………………………………………………………… 
1.5 Lakóhelyének címe: ………………………………………………………… 
1.6. Lakcím létesítésének dátuma : ………………………………………… 
1.7 Telefonszáma: ………………………………………………………… 
1.8 e-mail címe: ………………………………………………………… 
1.9 . rendszeres havi jövedelmének forrása: ………………………………………… 
1.10 rendszeres havi jövedelmének összege: ……………………………………… 
 
2. A kérelmező férj ( vagy élettárs) adatai: 
2.1 az igénylő neve : ………………………………………………………… 
2.2 leánykori név: ………………………………………………………… 
2.3 anyja neve: ………………………………………………………… 
2.4 születési helye, ideje: ………………………………………………………… 
2.5 Lakóhelyének címe: ………………………………………………………… 
2.6. Lakcím létesítésének dátuma : ………………………………………… 
2.7 Telefonszáma: ………………………………………………………… 
2.8 e-mail címe: ………………………………………………………… 
2.9 . rendszeres havi jövedelmének forrása: ………………………………………… 
2.10 rendszeres havi jövedelmének összege: ……………………………………… 
 
3. A jelenlegi lakás használatának jogcíme:* 
3.1 tulajdonos 
3.2 bérlő 
3.3 haszonélvező 
3.4 szívességi lakáshasználó 
3.5 egyéb:…………………. 
 
4. A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: 
 

Név Születési idő Rokonsági fok Foglalkozása Jövedelme 
     
     
     
     
     
 
5. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó. 
 
6. A kérelem rövid indokolása: …………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
7.A vásárolni/építeni* kívánt lakásra vonatkozó adatok 
7.1 Címe: …………………………………………………………………………… 



 

7.2 Helyrajzi száma:………………………………………………………………… 
7.3 Lakószobák száma: …………………………………………………………… 
 
8. Nyilatkozat 
8.1 Alulírottak, büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy más önkormányzattól, 
az első lakásunk megszerzéséhez nyújtott támogatásban nem részesülünk. 
8.2. Kijelentjük, hogy kérelmünk benyújtásakor vagy önálló lakástulajdonnal, így 
beköltözhető lakásra nézve tulajdonjoggal, használati-, vagy bérleti joggal nem rendelkezünk. 
8.3. Kijelentjük, hogy jelen kérelem-nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
A támogatás megállapítása esetén a támogatási összeget az alábbi bankszámlára kérjük 
átutalni. 
A számlavezető pénzintézet megnevezése: ………………………………………………… 
A bankszámla száma: ………………………………………………………………………… 
8.4 Kijelentjük, hogy az általunk indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás 
megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügy intézőjéről, valamint annak 
elérhetőségéről értesítést     kérünk – nem kérünk* 
 
 
Újhartyán, ………………..év………………….hó…………….nap. 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 

Az igénylők aláírása 
 
 
 

* A megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÚJHARTYÁN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
13/2000. (X.26.)RENDELETE     

az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelete 
(Egységes szerkezetbe) 

 
 

Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 8.§. (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, valamint az 1993. évi LXXVIII. tv. 62.§./B (1) és a 106/1988 (XII. 
26) MT rendelet figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja: 
 
Az első személyi tulajdonú lakásvásárlás és lakásépítés, valamint közmű fejlesztés támogatása az 
önkormányzat illetékességi területén állandó lakcímmel rendelkező lakosok részére. 
 
Az első személyi tulajdonú lakásépítéshez, - lakásvásárláshoz, - közmű kiépítéshez vissza nem 
térítendő szociális támogatás, kamatmentes, illetőleg kedvezményes kamatozású hitel kerül 
felosztásra. 
 

A kérelem benyújtása 
 

1.§. 
 

(1) A kérelmeket az Újhartyán Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani. 
A kérelem benyújtásának határideje folyamatos, a Képviselő-testület a beérkezett kérelmeket 
folyamatosan a soron követő ülésen bírálja el. 
 
(2) A kérelemhez csatolni kell: 
 
 a.) jövedelemigazolást, 
 b.) lakás vásárlás esetén tulajdoni lap másolatot, vagy adás-vételi szerződést, 
 c.) lakásépítés esetén az OTP kölcsönszerződés egy példányát, 
 d.) építési engedély egy példányát, 
 e.) az igénylő anyagi és büntetőjogi felelősségének tudatában tett nyilatkozatát arról, hogy 
a kérelmével kapcsolatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

A kérelem elbírálása 
 

2.§. 
 

(1) A helyi támogatás mértékét differenciáltan, rászorultságtól függően kell megállapítani. 
 
(2) A támogatás odaítélésének szempontjai: 
 
 a.) a kérelmezőnek az önkormányzat felé tartozása nincs 
 b.)  lakásépítési támogatás esetén szerkezetkész állapot legyen 
  
 

A támogatásra jogosultak 
 

3.§. 
 

(1) Lakótelek megvásárlásához, új vagy használt lakás megvásárlására, építésére. 



 

 
(2) Lakás bővítése, felújítása, átalakítása céljából. 
 
(3) Ingatlan korszerűsítésére, közművek bekötésére. 
 
 

A pénzügyi támogatások feltételei 
 

4.§. 
 

(1) Támogatás adható a 3.§ (1) (2) (3) bekezdésében foglalt célok megvalósításához 
figyelembevéve az igénylő anyagi helyzetét, minden Újhartyán Önkormányzat közigazgatási 
területén 5 éve állandó lakóhellyel rendelkezőknek. 
 
(2) A támogatás odaítéléséről az önkormányzat Képviselő-testülete dönt, egyedi elbírálás alapján. 
A döntésről a Polgármesteri Hivatal a döntést követő 8 napon belül írásban értesíti az igénylőt. A 
megszerzett ingatlanra 5 év elidegenítési tilalom bejegyzését rendeli el és erről a Földhivatal 
ingatlan nyilvántartását értesíti. 
 

5.§. 
 

(1) Nem adható támogatás: 
 a.) akik illetve együtt élő családtagjaik önhibájukból nem folytatnak kereső tevékenységet.
  
 b.) akik a támogatásra irányuló eljárás alatt tudatosan valótlan adatokat közölnek 
 c.) akinek életviteléből arra lehet következtetni, hogy lakásigényük kielégítésére fenti 
támogatás nélkül is képesek. 
 e.) aki már korábban a 3.§. (1) (2) (3) bekezdésében felsorolt támogatásokban részesült. 
 

Támogatásmértéke 
 

6.§. 
 

(1) A vissza nem térítendő támogatás mértéke 100.000 Ft. 
 Lakóház vásárlás esetén :    200.000 Ft 
 Új lakóház építése esetén    300.000 Ft 
 Lakás bővítés esetén 
  ha a bővítés a 20 m2 –meghaladja  100.000 Ft 
 Lakás felújítás esetén(építési eng. kötött):  150.000 Ft 
(2) Lakáskorszerűsítés esetén a közmű hozzájárulásra nyújtható támogatás maximum 300.000 Ft, 
ami vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 
 
 

Támogatás folyósítása 
 

7.§. 
 

(1) A 6.§. (1) és (2) bekezdése alapján nyújtott támogatást, kölcsönszerződés alapján kell 
folyósítani. 

 
Egyéb rendelkezések 



 

 
8.§. 

 
(1) A helyi önkormányzat a fentieken kívül pályakezdő szakembereknek letelepedés céljából 
támogatást nyújthat. 
 
(2) Az (1) bekezdés szempontjából szakember: 
 
 -akit az önkormányzat a község érdekében annak minősít. 
 
(3) A testület a pályázó szociális  körülményeit ebben az esetben nem vizsgálja. 
 
(4) A törlesztéssel kapcsolatos követendő eljárást külön szerződés szabályozza. 
 
 

Záró rendelkezések 
 

9.§. 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 10/1999. 
sz.(VIII.05.)sz. rendelet. 
(2) Ezen rendelet hatályosulását a jegyző figyelemmel kíséri és szükség esetén kezdeményezi a 
módosítását. 
 
(3) Jelen rendelet bárki számára megtekinthető a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában, 
ügyfélfogadási időben. 
 
Újhartyán, 2000. október 26. 
 
 
Frajka Gabriella       Manger Henrik  
     jegyző                   polgármester 

 

 

 

 


