
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

3/2019. (II. 23.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat által adható lakáscélú támogatásról 

 

 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

1 .§ Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete lakáscélú támogatást nyújt a Kékkút 

Község településen 5 éve állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő 

személyeknek, akik a tulajdonukban álló ingatlanban építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési 

tevékenységet végeznek.  

2. § A támogatásra jogosult az a kérelmező akinek  

a) a háztartásában az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 160.000 Ft-ot; 

b) a tulajdonában álló, a lakáscélú támogatással érintett ingatlan 5 éve a bejelentett 

lakóhelye; 

c) a támogatással érintett ingatlanban építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési     

munkálatokat végez.  

 

3. § (1) A támogatás odaítélésre kérelemre történik.  

(2) A kérelemhez mellékelni kell  

a) a háztartásban élők jövedelméről szóló igazolást; 

b) amennyiben a kérelmező építési engedély, vagy bejelentés köteles tevékenységet végez, 

az építési engedély, vagy a bejelentés másolatát.  

c) a végzendő tevékenység leírását; 

d) a végzendő tevékenység költségvetését.   

4. § A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület a kérelem benyújtását követő képviselő- 

testületi ülésen dönt.  

5. § (1) A támogatás összege 200.000 Ft/fő háztartásonként, de legfeljebb 1.000.000 

Ft/háztartás.  

(2) Ugyanazon háztartásra támogatás 5 éven belül egy alkalommal adható. 

6. § A támogatást a Képviselő-testület döntését követő 15 napon belül az Önkormányzat a 

jogosult bankszámlaszámára utalja.  

7. § A támogatás felhasználását a jogosult a kifizetést követő hat hónapon belül a támogatott 

ingatlan építésével, felújításával, átalakításával, bővítésével, korszerűsítésével közvetlen 

összefüggő költségekről kiállított számlával köteles igazolni.    

 

 



8. § A támogatást köteles visszafizetni, aki 

a) a támogatást a folyósítást követő hat hónapon belül nem használja fel, és a támogatás  

felhasználását nem igazolja. 

b) a támogatással érintett ingatlant a támogatás felhasználási határidejét követő 1 éven belül 

elidegeníti.  

 

9. §  Jelen rendelet alkalmazásában a háztartás, a jövedelem és az egy főre jutó jövedelem 

vizsgálata kapcsán a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

rendelkezései az irányadóak. 

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

                     Kardosné Csaba Gyöngyi         Tóthné Titz Éva 

                         polgármester                                    jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

 

 

A kihirdetés napja: 2019. február 23.        

     Tóthné Titz Éva 
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