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Budapest-Csepel ~nkormin~za ta  
911995. (111. 28.) Kt. rendelete 

a lakrisepite's e's vasarlis a lakhfelujita's, 
valamint a lakrisce'ki kolcs6n torleszte'se'hez 

biztositott kamatmentes kolcson visszafizete'se'nek 
felte'teleirb? 

Budapest-Csepel ~ n k o r m h ~ z a t a  Kepviselo-testiilete a helyi ijnkormhyzatokrol 
szolo modositott 1990. evi LXV. tv. I. fejezet 1. 8. (3) bekezdeseben foglaltak 
alapjh a lakascelu thogatas celjka biztositott kamatmentes kolcson 
visszafizetese tkgyaban az alabbi rendeletet alkotja: 

A rendelet hatdya kiterjed mindazokra, akik reszere a Budapest-Csepel 
~nkorman~zata,  valamint jogelodje lakascelu felhasndasra kamatmentes kolcsont 
biztositott es kolcsontartozasa van. 

Kamatmentes kolcson visszafizetese a kolcson odaitelesekor megkotott 
szerzodesben foglaltak szerint tiirtenik: 
(1) A visszafizetes idopontjaban es a havi reszlet osszegeben a kolcson lejirtiiig 

megdlapodott a kolcsont biztosito es a kolcsont igenylo. 

(2) Arnennyiben a kolcson visszafizetesire vonatkozo szerzodest 36 honaponkent 
modositani koteles a kolcsont igenylo, es azt nem modositja, a fennmaradt 
kolcson visszafizetese egy osszegben esedekes kamataival egyiitt. 

(1) A polghester  a szerzodes modositasakor a kolcson visszafizetesenek 
felteteleit 3 evre koteles megdlapitani a csalad jovedelmi helyzetenek 
vizsgdata alapjan. Hkom ev eltelte utan a torlesztoreszlet osszeget e 
rendeletben foglaltak szerint ujra meg kell dlapitani. 

(2) A havonta visszafizetendo osszeget az egy evi adozott nett6 jovedelem alapjan 
ugy kell megdlapitani, hogy a lakascelu OTP-kolcson, a munkdtatoi tamogatas 
es a kamatmentes kolcson havi torlesztoreszleteinek egyiittes osszege a csalad 
havi nett6 jovedelmenek 

3 es tobbgyermekes csaladoknal 10 %-a, 
2 gyennekes csaladoknd 15 %-a, 
1 gyermekes csaladoknd 20 %-a, 
gyermektelen csaladoknd 25 %-a legyen. 



(3)Az adozott netto jovedelmet a munkdtato dtal kidlitott - netto jovedelmet 
tartalmazo - jovedelemi~olas, nyugdijszelveny, segely, hajiradek osszeget 
megdlapito hathozattal, illetve a thgyevet megelozo evrol ludlitott 
adoigazolassal kell igazolni. 
A jogszabdlyal megdlapitott leglusebb nyugdijosszeget kell jovedelemkent 
alapul venni azok eseteben, akik az elozo evben adokoteles tevekenyseget nem 
folytattak, vagy olyan adoigazolast csatoltak, mely alapjhn jovedelmiik a fenti 
osszeget nem erte el. 

E rendelet alapjhn a szerzodesben megdlapitott havi torlesztoreszlet osszege ellen 
fellebbezesnek helye nincs, birosagi uton lehet megvdtoztatasat keni a Ptk. 
szabdyai szerint. 

A kolcsonszerzodes alapjhn bejegyzett jelzdogjogot, valam.int elidegenitesi es 
terhelesi tilalmat csak a kolcson egyiisszegii, vagy reszleffizetes eseten a teljes 
osszeg visszafizeteset kovetoen toroltetheti a kerelmezo. A jelzdoglog torleserol 
szolo igazolast a polghester  adja ki. 

(1) A kamatmentes kolcson hatralekhnak elengedese irhnti kerelemrol a Szocidis 
es Egeszsegiigyi Bizottsag velemenyenek figyelembevetelevel a polghester  
dont. 

(3) A kolcson hatralekhnak megiizetese do1 mentesitest csak az kaphat, alunek: 
a.) hizasthsa elhunyt es a csalad egy fire jut6 netto jovedelme a mindenkori 
oregseg nyugdij leglusebb osszegkt nem haladja meg, vagy 
b.) sajat, vagy hhzastirsa hatosaglag megdlapitott 1.fokli rokkantsaga miatt 
keresokeptelenne vdt es a csalad egy fire jut6 netto jovedelme a mindenkori 
oregsegi nyugdij leglusebb osszeget nem haladja meg. 
c.) sajat vagy hhzastirsa tartos munkanelkiilisege miatt a csalad nett6 
jovedelme az a.) pontban meghatArozott osszegre csiikken es a polghester  
rendkiviili melthnyossag alkalmazasaval azt engedelyezi. 

Az elidegenitesi es terhelesi tilalom atjegyezteteset a polghester  csak akkor 
engedelyezheti, ha: 

a. ) az uj lakas ugy moly an alapt eriiletii, s z o b a s z ~ u  es komfortfokza~, vagy 



b.) nagyobb alapteriiletii, tobb szobas, magasabb komfortfokozahi, mint a 
korabbi jelzdogjoggal terhelt lakas volt 

es nincs hatralekos tartozasa, tovabba a vasirlas Budapesten, vagy az 
agglomeracios ovezethez tartozo telepidesen tortenik. 

E rendelet a kihirdetes napjin lep hatdyba. 

A birosag eljirk lefolytatasira az onkorminyzat a XX., XXI. es XXIII. Kenileti 
Birosag illetekesseget koti ki. 

I - .  . . . ' ' . .> . ., w.-c, b ;.KT,' r . i .; w - *.-- - _--' 


