
A fiatal hazasok elsd lakrishoz juthshnak t h r n o g a t r i s l i r b l ~ ~ ~ i 6  
a 4211996. (X. 8.) Kt, a 2911997. (X. 21 .) Kt, valamint a 3212000. (XI. 21 .) Kt szhmb 

rendelet rendelettel m6dositott 

23/1996. (V. 21.) Kt rendelet 
(Egyskges szerkezetbe foglalt szovege.) 



BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA 
a fiatal hazasok els6 lakashoz juthshnak tcimogathscirdl sz616 

a 4211996. (X. 8.) Kt, a 2911997. (X. 2 1 .) Kt, valamint a 3212000. (XI. 2 1 .) Kt 
szamG rendelet rendelettel mbdositott 
2311996. (V. 21.) Kt rendelete 

Budapest-Csepel ~nkonnanyzata Kepviseld-testulete a Helyi 
onkormanyzatokrbl sz616 1990. Cvi LXV. tv. 16. $. (I) bekezdkseben kapott 
felhatalmazas alapjan a fiatal hazasok elsd lakashoz jutisBr61 sz616 41 199 1. 
(VIII. 13 .) Kt rendelet m6dosit8sBr61 az aliibbi rendelet alkotj a: 

( I)  A rendelet hatalya azokra a fiatal hazasokra terjed ki: 
a.) elsasorban, akiknek vagy legalabb a hizastarsak egyikenek tknyleges 

lakasa Budapest-Csepel kozigazgatasi teruleten van, 6s itt kivinnak lakast 
kpiteni vagy visitrolni, 

b.) masodsorban, akiknek tknyleges lakasa nem a kerulet kozigazgatasi 
teruletkn, de a lako-, vagy tart6zkodisi helyuk Budapesten van, 6s a 
keriiletben kivinnak lakast kpiteni, vagy vaskrolni, 

c.) harmadsorban, akiknek vagy legalhbb a hhzastcirsak egyike'nek te'nyleges 
lakhsa Csepel kozigazgatasi terulete'n (=I, keruletben) volt, de jelenlegi 
te'nyleges lakd- (hllandd vagy tartdzkodhsi) helyuk nem Budapesten van e's 
a keruletben kivhnnak lakhst e'piten i vagy vhshrolni, 

d.) negyedsorban, akiknek vagy legalabb a hiizastarsak egyikenek tenyleges 
lakasa Csepel kozigazgatasi teruleten van, de nem a keruletben kivfinnak 
lakast epiteni vagy visirolni, 

6s a 3. §-ban meghatarozott lakas epitksCve1, visarlasiival lakisigenyuk 
kielkgitkse celj8b61 kivannak els6 lakashoz jutni, valamint az a.), b.) 6s c.) 
pontok vonatkozasaban megfelelnek a 4. 5 (4) bekezdksben meghatarozott 
feltkteleknek. 

(2) E rendelet szempontjab61 fiatal hazaspir az, akin61 a tarnogatas odaitelksknek 
kvkben a hazasfelek egyike sem toltotte be a 35. eletevkt. 

(1) A fiatal hfizasok tamogathsiiban azok reszesulhetnek, akiknek szocialis, 
jovedelmi, vagyoni viszonyai megfelelnek a m6dositott 3 51 1993. (XI. 15.) 
Fdv. Kgy. sz. rendelet 2. $. a.), b.) 6s c . )  pontjaban el6irt felteteleknek, melyek 
az alabbiak: 
a.) a kkrelmezdk, illetve a veluk egyuttkoltozd kozeli hozziitartozoja 

tulajdonaban, haszonelvezetkben, berleteben masik bekoltozhetd lakas 



(2) A lakasigdny kielegitkse cClj5b61 timogatist csak akkor lehet nycjtani, ha a 
kedvezmknyezett a rendelkezksre a116 anyagi eszkozoket az ipitksi koltsCg, a 
vCtelir kiegyenlitksere felhasznilja. 

(3) Ha a fiatal hizaspir, illetve egyutt koltozd csalidtagja mis onkorminyzatt61 
ugyanezen jogcimen timogatisban reszesiilt, onkorminyzati timogatisban 
nem rCszesulhet. 

(4) E rendelet alkalmazcishban; 
a.) az I .  § (I) bekezde's a.) pontja szerinti te'nyleges lakcissal rendelkezhek 

azok a hcizasfelek tekinthet6k) akik vagy legalcibb a hcizastcirsak egyike a 
ke'relem benyzijtciscinak id6pontjciban a keriiletben cillandd bejelentett 
lakdhellyel rendelkeznek, 

b.) az I. § (I) bekezde's b.) pontja szerinti te'nyleges lakhssal rendelkezhek 
azok a hcizas felek tekintheto"k, akiknek a kkrelem benytijtcisakor Budapest 
kozigazgatcisi teriilete'n 6 hdnapnhl re'gebbi, folyamatos, kozos, bejelentett 
lakd- (cillandd vagy tartdzkodcisi) helyiik van, 

c.) az I. § (I) bekezde's c.) pontja szerinti te'nyleges lakcissal rendelkez6nek 
azo k a hdzasfelek tekintheto"k, akiknek vagy legalcib b a hcizastcirsak 
egyike'nek a ke'relem benytijtciscit megel6z6en legalcibb 10 e'ven cit Csepel 
kozigazgathsi teriilete'n (=I. keriiletben) cillandd bejelentett lakdhelye volt 
e's az tij lakdhelyiikon egyikiik vagy mindkettaiik kozos lakd- (cillandd vagy 
tartdzkodcisl;) helye le'tesite'se're hhzasshgkote'siik miatt keriilt sor, 

d.) az I. § (I) bekezde's d.) pontja szerinti te'nyleges lakcissal rendelkez6nek 
azok a hhzasfelek tekintheto"k, akiknek vagy legalcibb a hcizastcirsak 
egyike'nek hllandd bejelentett lakdhelye a ke'relem benyzijtcisakor legalcibb 
15 e've Csepel kozigazgatcisi teriilete'n (XXI: keriiletben) van. 

(1) A timogaths odaitClCsCnek ks a tcimogatcis visszavonciscinak kCrdksCben a 
kCpvise10-testulet Szocialis Q EgkszsCgugyi Bizottshg (tovibbiakban: 
Bizottsig) dont, a dontCsr01 - mely a jelzcilogjogra vonatkozd kikote'st is 
tartalmazza - sz616 CrtesitCst a Bizottsig elnoke irja alh. 

(2) A timogaths iranti kerelem ckljira rendszeresitett nyomtatvinyt a 
Polgarmesteri Hivatalban lehet igknyelni 6s kitoltve - kotelez6 mellCkleteivel 
egyutt - leadni. 

(3) A nyomtatvhnyt a kirelmezdknek kozosen kell kitolteniuk 6s a timogatist is 
csak kozosen kaphatjik. 



A Bizottsiig dontese ellen benyhjtott jogorvoslati kerelmeket a kkpvisela-testiilet 
birhlja el. A jogorvoslati kerelmeket a bizottsig elnoke terjeszti a kepvisel6- 
testulet el& 

(1) E rendelet 2. 8 (2) bekezdesenek alkalrnazasaban lakhstulajdonnak rninasiil a 
foldhivatali ingatlan-nyilvhntartasban lak6hAzktnt, vagy oroklak8sk6nt 
feltuntetett lakis 114 reszt meghalad6 tulajdonliisa. 

(2) A 2. tj (2) bekezdes alkalrnazasaban nem minasiil lakhstulajdonnak az orokles 
folythn a hazasthrs valamelyikenek tulajdonaba keriilt, ozvegyi 
haszonklvezeti joggal terhelt 112 reszt meg nern halad6 tulajdonjog. 

(3)Annak a fiatal hazasparnak is adhatb timogatas, akik - az epitksi engedely 
jogerare emelkedesktdl szhmitott egy even belul visarolt - ingatlanukon 6116 
hiz teljes mert6kQ (100 %-0s) bonthsival epitkeznek. 

(4)E rendelet alapjan nyfijtott timogatas nem haladhatja meg a lakis 
megszerzksCre forditand6 vetelhr, epitesi koltseg 30 %-at. 

(5) A 2. 8 (1) 6s a 4. 5 (1) bekezdesenek tekinteteben csak a hhzasphr, sajht vagy 
orokbefogadott vagy nevelt gyermekuk rninasiilhet egyiittkoltozanek. 

(6) Fiatal hhzasok els6 lakashoz jutasanak tamogathshban azok a kerelmez6k 
reszesithet6k, akik kQelmuk beadasakor egy Cvnkl nem rCgebbi adas-veteli 
szerz6desse1, vagy epitesi engedellyel igazoljik 1akasszerzCsuket. 

(7) E rendelet szerinti thogatasok penziigyi fedezeteral minden evben a 
koltsegvetksben dont a Kepviseld-testulet "fiatal hhzasok elsd lakashoz 
juthsanak t8rnogat6s8ra" elairinyzat meghatiroz5isaval. EldirBnyzat 
hianyaban tirgyevben kQelem nem nNjthat6 be. 

(8) E rendelet szerinti thrnogathsok iranti kkrelmeket thrgykv kolts6gvetCsenek 
elfogadhsit61 tirgykv november 30-ig lehet benyhjtani. 

(9) E rendeletben meghatarozott felteteleket a kerelmezanek kell, a kovetkezak 
szerint igazolni: 

a.) szemelyi adatokat, lakcirnet 6s a hazassagot szemelyi igazolvhnnyal, gyermek 
szemelyi lapjhval, hazasshgi anyakonyvi kivonattal, valarnint kiskoni 
gyermek elhelyezeseral rendelkez6 jogeras bir6sigi itelettel, 



Budapesl-Csepel ~nkormdn~za t  
42/1996. (X.8.) Kt. &s 29/1997. (X.21) Kt. s z  rendeleteivel mddost'tott 

23/1996. (K21.) s z  Kt rendelete 
a fiatal hdzasok els6lakdshoz jutdsdnak ta'mogatdsdr61 
(m6dost'tdsokkal egysgges szerkezetbe foglalt szovege) 



Budapest-Csepe10nkormdn~za-d 
42/1996. (X. 8.) Kt. i s  294 997. (X 21) Kt. sz rendeleteivel mddost'tott 

23/1996. (K21.) sz Kt rendelete 
a fiatal hdzasok elsb' lakdshoz juthsdnak tdmoga-ddsdrdl 
(mddost'thsokkal easkges szerkezetbe foglalt sziivege) 

Budapest-Csepel ~nkormiin~zata Kepviselo-testiilete a Helyi onkormiinyzatokrol szolo 
1990. evi LXV. tv. 16. 8. (1) bekezdeseben kapott felhatalmazhs alapjhn a fiatal 
hkasok elso lakashoz juthskol szolo 411991. (VIII. 13.) Kt rendelet modosithshrol az 
alabbi rendeletet alkotja: 

(1) A rendelet hatdya azokra a fiatal hkasokra terjed ki: 
a.)elsosorban, akiknek vagy legalabb a hkasthrsak egyikenek tenyleges lakasa 

Budapest-Csepel kozigazgathi teriileten van, es itt k i v h a k  lakast epiteni vagy 
vashrolni, 

b.)masodsorban, akiknek tenyleges lakasa nem a keriilet kozigazgatasi teriileten, de a 
lako-, vagy tartozkodasi helyiik Budapesten van, es a keriiletben k i v h a k  lakast 
epiteni, vagy vashrolni , 

c.)harmadsorban, akiknek vagy legalabb a hkastksak egylkenek tenyleges lakka 
Csepel kozigazgatasi teriileten van, de nem a keriiletben k i v h a k  lakkt epiteni 
vagy vaskolni, 

es a 3. 8. -ban meghatkozott lakhs epitesevel, vashrlasaval lakasigenyiik kielegitese 
celjabol k i v h a k  elso lakashoz jutni, valamint az a ) ,  b.) es c.) pontok 
vonatkozhsaban megfelel-nek a 4.8 (4) bekezdesben meghathrozott felteteleknek". 

(2)E rendelet szempontjabol fiatal hkasphr az, akind a tamogatas odaitelesenek 
eveben a hkasfelek egyike sem toltotte be a 35. eletevet. 

(l)A fiatal hkasok tamogatasaban azok reszesiilhetnek, akiknek szocidis, jovedelmi, 
vagyoni viszonyai megfelelnek a modositott 3511993. (XI. 15.) Fov. Kgy. sz. 
rendelet 2. 8. a.) b.) es c.) pontjaban eloirt felteteleknek, melyek az alabbiak: 
a.)kQelmezok, illetve veliik egyiittkoltozo kozeli hozzatartozok tulajdonaban, 

haszonelvezeteben, berleteben mkik bekoltozheto lakas nincs; 
b.)mind a kerelmezo csaladja, mind az egyiittkoltozo kozeli hozzatartozok egy fore 

juto havi netto jovedelme nem haladja meg az oregsegi nyugdij mindenkori 
leglussebb osszegenek a ket es felszereset; 

c.)kerelmezok csaladja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek egyiittes 
forgalmi erteke a mindenkori oregsegi nyugdij leglusebb osszegenek 250- 
szereset meghaladja. " 



(l)A tamogatas odaitelesenek kerdeseben a kepviselo-testiilet Szocidis es 
Egeszsegiigyi Bizottsaga (tovabbiakban: Bizottsig) dont, a dontesrol szolo ertesitest 
a Bizottsag elnoke irja ala. 

(2)A thogatas i rht i  kerelem celjara rendszeresitett nyomtatvanyt a Polghesteri 
Hivatalban lehet igenyelni es kitoltve - kotelezo mellekleteivel egyiitt- leadni. 

(3)A nyomtatvhyt a kerelmezoknek kozosen kell kitolteniiik es a tamogatast is csak 
kozosen kaphatjak. 

- - (4)A kerelem nyomtatvanyert dijat kell fizetni, ennek osszege a mindenkori elodlitasi -- *. 

koltseg. 

(5)A kerelmeket -donteshozatalra alkalmas allapotban- a Polgamesteri Hivatal 
terjeszti a Bizottsag ele. 

(6)A kerelmezo koteles tiirni, hogy az dtala kozolt adatok valodisagat a Polgamesteri 
Hivatal -hely szini szernle tartbaval is- elozetesen, ill etoleg a tamogaths 
felhasznalhsat utolag ellenorizze. 

(7)Ha a kedvezmenyezett a tamogatasra valo jogosultsag elbiralasahoz sziikseges tenyt, 
vagy adatot nem valosagnak megfeleloen kozli, illetve a nyujtott tamogatast nem az 
engedelyezett cklra hasznalja fel, az ~nkomanyzat a jogtalanul igenybevett 
thogatast visszavonj a. 

(8)A tamogatast vissza kell vonni, ha a folyamatban Ievo epitkezes me&usul, vagy az 
ingatlan elidegenitesre keriil. Visszavonas eseten a kifizetett tamogatas osszeget az 
igenybevetel napjatol a kolcsonre ervenyes es a Ptk.-ban szabalyozott kamattal egy 
osszegben kell visszafizetni. 

(9)fivkteles melthyossagbol -a kepviselo-testiilet dontese alapjan- a thogatas 
visszavonasatol el lehet telunteni. 

Az onkomanyzati thogatas lakasvasarlhs, vagy epites eseten egy osszegben illeti 
meg a jogosultat. 

Az onkomhyzati tamogatas, a 6. $.-ban foglaltak szerint a Budapest-Csepel 
Onkomanyzata Polghesteri Hivatal Viirosgazdalkodasi Irodajan keresztiil keriil 
lufizetesre. 

A bizottsag dontese ellen benyujtott jogorvoslati kerelmeket a kepviselo-testiilet biralja 
el. A jogorvoslati kerelmeket a bizottsag elnoke terjeszti a kepviselo-testiilet ele. 



b.)kerelmezok es egyiittkoltozok jovedelmet a munkdtatojuk dtal -a megelozo tizenket 
honap adati alapjim- kidlitott netto jovedelemkimutatassal, vagy utolso havi 
jovedelemkimutatassal, APEH adoigazolassal, utolso havi gyed-, gyes-, 
nyugdij szelvennyel, 

c.)nem csepeli kerelmezok es egyiittkoltozok mas onkormimyzattol hasonlo 
thogatasban nem reszesiiltek, az dlando es ideiglenes lakcim szerinti 
(inkormimyzat igazolasaval es nyilatkozattal, 

d.)a oregsegi nyugdij mindenkori leglusebb osszegenek 250-szereset meg nem halado 
vagyonrol szolo nyilatkozattal. 

e.)a lakasvashlas tenyet, a lakbvbhlbra  forditando osszeget, a megszerzendo lakh 
szobhinak kiszhmitasat, valamint a kizhrolagos tulajdonszerzest: 
-emenyes adasveteli szerzodessel, a megszerzendo lakas tulajdoni-lapjaval, 

E)az epitkezes tenyet, a lakasepitesre forditando osszeg nagysiigat, az epitendo lakh 
szobhinak szha t ,  valamint a kizholagos tulajdonszerzest: 
-jogeros epitesi engedellyel, joviihagyott tervrajzzal (rajzban szereplo terv minden 
reszet figyelembe kell venni), tulajdoni-lap masolattal (raepites, tetoterbeepites 
eseten a tulaj donos(ok) h o z z a j ~ o  nyilatkozataval), koltsegvetesi osszesitovel; 

g.)a kkelmezok es eggyiittkoltozok tulajdonaban, berleteben, haszndati jogaban lakb 
nincs nyilatkozattal; orokles folytim kQelmezo tulajdonaban lev0 lakas tulajdoni 
viszonyait hagyateki vegzessel es tulajdoni lap mbolattal, 

h.)a kQelem megalapozashra, a tenydlas egyertelmu megdlapitashra, a kQelmet 
elbirdo bizottsag dontesenek megkiinnyitesere egyeb iratok is kerhetok a 
kerelmezoktol, igy kiilonosen tulajdoni lapra at nem vezetett, tulajdonosvaltozas 
bizonyitasara a lakas, telek tulajdoni lapjim szeljegyzesbe vett iratok, OTP, 
munkdtatoi kolcsonszerzodes. 

E rendelet kihirdetese napjim lep hatdyba, egyidejiileg a 411991. (Vm. 13.) Kt, a 
1411992. (XII.17.) Kt, a 1111993. (IV.27.) Kt es a 2511994. (VI.28.) Kt rendelete 
hathlyat veszti. -.... 

,/'. 



BUDAPEST-CSEPEL 

A jiatal h rizasok els6 lakrishoz jutrisrinak tcimogatrisriro'l~~o~o 
a 4211 996. (X. 8.) Kt, a 2911 997. (X. 2 1 .) Kt, valarnint a 3212000. (XI. 2 1 .) Kt s z h 6  

rendelet rendelettel modositott 

2311996. (V. 21.) Kt rendelet 
(Egysbges szerkezetbe foglalt szovege.) 



BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA 
a fiatal hhzasok els6 lakhshoz juthshnak thmogathshro'l sz616 

a 4211996. (X. 8.) Kt, a 2911997. (X. 21.) Kt, valarnint a 3212000. (XI. 21.) Kt 
szamu rendelet rendelettel mddositott 
2311996. (V. 21.) Kt rendelete 

Budapest-Csepel ~nkorrnan~zata Kkpvisel6-testiiletelete a Helyi 
onkorrnanyzatokrol sz616 1990. kvi LXV. tv. 16. 9. (1) bekezdkskben kapott 
felhatalmazas alapjan a fiatal hazasok els6 lakishoz jutasir61 sz616 411991. 
(VIII. 13 .) Kt rendelet m6dosit8sar61 az alabbi rendelet alkotja: 

(1) A rendelet hatalya azokra a fiatal hazasokra terjed ki: 
a.) elsasorban, akiknek vagy legalhbb a hizastarsak egyikknek tknyleges 

lakasa Budapest-Csepel kozigazgatasi teriiletkn van, 6s itt kivannak lakast 
kpiteni vagy vhsarolni, 

b.) masodsorban, akiknek tknyleges lakasa nem a keriilet kozigazgatasi 
teriiletkn, de a lak6-, vagy tartbzkodisi helyiik Budapesten van, 6s a 
keriiletben kivhnnak lakast kpiteni, vagy vasirolni, 

c.) harmadsorban, akiknek vagy legaliibb a hiizastiirsak egyike'nek te'nyleges 
lakiisa Csepel kozigazgatiisi teriilete'n (XXI. keriiletben) volt, de jelenlegi 
te'nyleges lakd- (iillandd vagy tartdzkodiisi) helyiik nem Budapesten van e's 
a keriiletben kiviinnak lakiist e'piteni vagy viisiiroln i, 

d.) negyedsorban, akiknek vagy legalabb a hizasthrsak egyikknek tknyleges 
lakasa Csepel kozigazgatasi teriiletkn van, de nem a keriiletben kivirnnak 
lakast kpiteni vagy vhsirolni, 

6s a 3. §-ban meghatirozott lakis kpiteskvel, vasArlasava1 lakasigknyiik 
kielkgitkse ckljab61 kiviinnak else lakishoz jutni, valamint az a.), b.) 6s c.) 
pontok vonatkozashban megfelelnek a 4. 5 (4) bekezdesben meghatarozott 
feltkteleknek. 

(2) E rendelet szempontjab61 fiatal hkaspar az, akin61 a tamogaths odaitklksknek 
Cvkben a hazasfelek egyike sem toltotte be a 35. eletkvkt. 

(1)A fiatal hazasok thogatasaban azok rkszesiilhetnek, akiknek szocialis, 
jovedelmi, vagyoni viszonyai megfelelnek a modositott 3 511 993. (XI. 1 5 .) 
F6v. Kgy. sz. rendelet 2. §. a.), b.) 6s c.) pontjiban elairt feltkteleknek, melyek 
az alhbbiak: 
a.) a kkrelmez6k, illetve a veliik egyiittkoltoz6 kozeli hozzatartoz6ja 

tulajdonhban, haszonklvezetkben, bkletkben masik bekoltozheta lakas 
nincs, 



b.) mind a kerelmez6 csaladja, mind az egyiittkoltozb kozeli hozz8tartozbk 
egy Ere jut6 havi nett6 jovedelme nern haladja meg az oregsegi nyugdij 
mindenkori legkisebb osszegknek a kCt 6s fdlszereset; 

c.) a kerelmezbk csalidja nern rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek 
egyiittes forgalmi 6rtCke a mindenkori oregsegi nyugdij legkisebb 
osszegdnek 250-szereskt meghaladja. 

(2)Annak a fiatal hazasparnak, akinek kulon-kulon vagy egyiittesen 
lakastulajdona berleti vagy berlothsi jogviszonya - kivCve a hatirozott idore 
szb16t -, illetoleg 911ando hasznalati joga nern volt,es vallalja, hogy a 5. $ (8) 
bekezdkskben meghatbrozott id6pontig ingatlanara az onkormdnyzat jelzdlog 
jogot jegyeztessen be lakasa megszerzCs6hez 300.000, -Ft vissza nern teritendo 
onkorrnhnyzati tiimogaths adhato 

(3)A tamogatasban az is rkszesithetb, aki korabban komfortnelkiili, vagy 
sziiks6glakist kapott, felteve, hogy lakasa bkrleti joghrol, a tulajdonos 
onkormanyzat j avha lemondott. 

Az onkormanyzati tamogatas az alabb felsorolt lakas6pit6siY vBsarlBsi formaknal 
vehetd igenybe: 

a.) magiint~dajdon6 lakas dpiteshez (ideertve a tet6ter beepitessel, emelet 
raepitessel es nern lakas celjha szolgalo helyiseg lakassa torten6 
atalakithaval torten6 ona116 lakas Qiteset) 

b.) mag8nszem6lyektbl tortknb lakas v8sarl8stihoz 
c.) 6rtCkesitCs cCljara kpitett vagy epittetett lakhs vasarlasahoz 
d.) az onkorrninyzat altal elidegenitksre keriilb lakas megv~shlasAhoz, 

kizarblag abban az esetben, ha a lakas bekoltozheta allapotban, forgalmi 
ertkken keriil eladasra 

(1) E rendelet alkalmazasaban a lakasigkny akkor tekinthet6 melt&nyolhatbnak, 
ha a szerzCsse1 a hhzastarsak kozos tulajdonhoz jutnak 6s a megszereni kivant 
lakas 
- k6t egyiitt koltozd szemCly eseteben a kettd lak6szobasna1, 
- hiirom egyiitt koltoz6 szemCly esetdben a ket es f6l lakoszobasnal, 
- nkgy egyiitt koltoz6 szemCly esetdben a hhom lakbszobasn81, 
- ot egyiitt koltaza szemkly eseteben a hhom es fel lakoszobasnal, 
- hat, vagy tobb egyiitt koltozd szemely esetkben a nCgy lakoszobasnal 
nern nagyobb szobaszamu. 



(2) A lakasigkny kielkgitkse ckljab61 tamogatast csak akkor lehet nfljtani, ha a 
kedvezmknyezett a rendelkezksre a116 anyagi eszkozoket az kpitksi kbltskg, a 
vktelar kiegyenlitksdre felhasznalja. 

(3) Ha a fiatal hazaspir, illetve egyiitt koltoz6 csaladtagja mas ijnkormanyzatt61 
ugyanezen jogcimen tfimogatasban rkszesiilt, onkorminyzati tamogathsban 
nem rkszesiilhet. 

(4) E rendelet alkalmazhsaban; 
a.) az 1. § (I) bekezde's a.) pontja szerinti te'nyleges lakhssal rendelkezenek 

azok a hhzasfelek tekinthet* akik vagy legalhbb a hhzastarsak egyike a 
ke'relem benytijtashnak id6pontjhban a keriiletben allandd bejelentett 
lakdhellyel rendelkeznek, 

b.) az 1. f (I) bekezde's b.) pontja szerinti te'nyleges lakhssal rendelkezenek 
azok a hhzas felek tekinthetGk, akiknek a ke'relem benytijtdsakor Budapest 
kozigazgathsi teriilete'n 6 hdnapnhl re'gebbi, folyamatos, kozos, bejelentett 
lakd- (dllandd vagy tartdzkoddsi) helyiik van, 

c.) az 1. f (I) bekezde's c.) pontja szerinti te'nyleges lakhssal rendelkezcnek 
azok a hdzasfelek tekinthet& akiknek vagy legaldbb a hdzasthrsak 
egyikknek a ke'relem benyzj,itdsht megelo"z6en legalhbb 10 e'ven ht Csepel 
kozigazgathsi teriilete'n (XXI. keriiletben) allandd bejelentett lakdhelye volt 
6s az tij lakdhelyiikon egyikiik vagy mindkettqiik kozos lakd- (hllandb vagy 
tartdzkoddsi) helye le'tesitkskre hhzassdgkote'siik miatt keriilt sor, 

d.) az 1. § ( I )  bekezdks d.) pontja szerinti te'nyleges lakhssal rendelkez6nek 
azok a hdzasfelek tekinthetek, akiknek vagy legalabb a hhzasthrsak 
egyikdnek cillandd bejelentett lakdhelye a kdrelem benyGjthsakor legaldbb 
15 e've Csepel kozigazgatasi teriilete'n (227. keriiletben) van. 

(1) A timogatas odaitklksknek ks a thmogatds visszavonhsdnak kkrdksdben a 
kkpviselo-testiilet Szocialis ks Egkszskgiigyi Bizottsag (tovhbbiakban: 
Bizottsig) dont, a dontdsrol - mely a jelzh1og;iogra vonatkozd kikote'st is 
tartalmazza - sz616 drtesitkst a Bizottsig elnoke irja ala. 

(2)A tamogatas iranti kkrelem celjira rendszeresitett nyomtatvanyt a 
Polgarmesteri Hivatalban lehet igknyelni 6s kitoltve - kotelez6 mellkkleteivel 
egyiitt - leadni. 

(3) A nyomtatvhyt a kkrelmezbknek kozosen kell kitolteniiik ks a thogatast is 
csak kozosen kaphatjik. 



(4) A kCrelem nyomtatvanykrt dijat kell fizetni, ennek osszege a mindenkori 
eldallitasi koltsCg. 

(5)A kkrelmeket - dontdshozatalra alkalmas allapotban - , a Polg&-mesteri 
Hivatal terjeszti a Bizottsag el& A Polgarmesteri Hivatal gondoskodik a 
jelzalog joggal kapcsolatos inte'zkede'sek megte'tele'rol. 

(6)A kkrelmezd koteles tiirni, hogy az altala kozolt adatok valodisagat a 
Polghester i  Hivatal - helyszini szemle tartirsaval is - eldzetesen, illetdleg a 
timogatis felhasznalhsat utolag ellenbrizze. 

(7) Ha a kedvezmenyezett a thogatasra va16 jogosultsag elbiralasahoz sziikseges 
tCnyt, vagy adatot nem a valbsagnak megfelelden kozli, illetve a nyiijtott 
tamogatast nem az engedklyezett cClra haszniilja fel, az onkormiinyzat a 
j ogtalanul igknybevett tamogatast visszavoqja. 

(8) A tamogatast vissza kell vonni, ha 
- a folyarnatban lCvo CpitkezCs meghiusul, a tamogatas odaite'le'se'tol 

szamitott 5 e'ven belul a hasznblatba vkteli engede'lyt a tamogatott nern 
szerzi rneg, 

- a megvbsbrolt ingatlan a thmogatas odaite'le'sdtd szamitott 3 e'ven beliil 
elidegenite'sre kerul, 

- az kpitett ingatlan a haszndlatba ve'teli engede'ly kiaddsatbl szamitott 3 
e'ven belul elidegenite'sre kerul. 

Visszavonas esetkn a kifizetett tarnogatas osszeget az igenybe vCtel napjatol a 
kolcsonre drvCnyes Cs a Ptk.-ban szabalyozott karnattal egy osszegben kell 
visszafizetni. 

(9) Kiveteles mCltanyossAgb61- a kkpviselb-testiilet dontkse alapjkn - a tamogatas 
visszavonasato1 el lehet tekinteni. 

Az onkormAnyzati thogatas lakasviisarlhs, vagy Cpitb esettn egy nsszegben 
illeti meg a jogosultat. 

Az onkormanyzati thogatas, a 6. §.-ban foglaltak szerint a Budapest-Csepel 
~nkorman~za ta  Polgamesteri Hivatal Vhrosgazdhlkodhsi Irodhjhn keresztiil 
keriil kifizetksre. 



A Bizottsag dontdse ellen benfijtott jogorvoslati kerelmeket a kkpvisel6-testiilet 
biralja el. A jogorvoslati kkrelmeket a bizottsag elnoke terjeszti a kipvisel6- 
testiilet elk. 

(1) E rendelet 2. 5 (2) bekezdksknek alkalmazasaban lakastulajdonnak minasul a 
foldhivatali ingatlan-nyilvantartasban lakohazkknt, vagy oroklakaskent 
feltiintetett lakas 114 reszt meghalado tulajdonlasa. 

(2) A 2. 5 (2) bekezdes alkalmazasaban nem minBsii1 lakastulajdonnak az oroklts 
folytin a hazasthrs valamelyikenek tulajdonaba keriilt, ozvegyi 
haszonClvezeti joggal terhelt 112 rCszt meg nem halad6 tulaj donjog. 

(3) Annak a fiatal hhzasparnak is adhatd thogatas, akik - az CpitCsi engedely 
joger6re ernelkedesCt61 szamitott egy Cven belul vasarolt - ingtitlanukon a110 
haz teljes mertekfi (100 %-0s) bontasaval epitkeznek. 

(4)E rendelet alapjhn nytijtott tamogatas nem haladhatja meg a lakas 
megszerzesQe forditand6 vetelf kpitbi k61tseg 30 %-at. 

(5) A 2. 9 (1) Cs a 4. 9 (1) bekezdesenek tekinteteben csak a hazaspar, sajat vagy 
orokbefogadott vagy nevelt gyermekiik min6sulhet egyiittkoltozBnek. 

(6) Fiatal hhzasok els6 lakashoz jutasanak tamogathaban azok a kQelmez6k 
rdszesithetGk, akik kirelmuk beadasakor egy evnel nem regebbi adas-veteli 
szerzbdCsse1, vagy Cpitesi engedCllyel igazoljak lakhsszerz6siiket. 

(7)E rendelet szerinti tamogatasok pCnzugyi fedezetCr61 minden Cvben a 
koltsCgvetCsben dont a Kepviselb-testiilet "fiatal hazasok els6 lakashoz 
jutasanak tamogatasara" el6iranyzat meghathrozasaval. E16iranyzat 
hianyaban targyCvben kCrelem nem nytijthat6 be. 

(8) E rendelet szerinti tamogatasok iranti kCrelmeket tkgyev koltsegvetesCnek 
elfogadasat61 targyCv november 30-ig lehet benytijtani. 

(9) E rendeletben meghatarozott felteteleket a kCrelmez6nek kell, a kovetkezak 
szerint igazolni: 

a.) szemClyi adatokat, lakcimet 6s a hhzasshgot szemdlyi igazolvAnnya1, gyermek 
szemClyi lapjaval, hazassagi anyakonyvi kivonattal, valamint kiskoni 
gyerrnek elhelyezeser61 rendelkez6 jogeras bir6sagi ittlettel, 



b.) kkrelmez6k 6s egyiittkoltoz6k jovedelmkt a munkaltat6juk altal - a megelaza 
tizenket h6nap adatai alapjin - kiallitott nett6 jovedelemkimutatassal, vagy 
utok6 hz jovedelemkim~atassa~~~~~~ad6i~azo1ssa1, utols6 havi gyed- 
, gyes-, nyugdijszelvknnyel, 

c.) nem csepeli kkrelmez6k 6s egyiittkoltoz6k mas onkormanyzatt61 hason16 
tamogatasban nem reszesiiltek, az alland6 6s ideiglenes lakcim szerinti 
onkonninyzat igazolasaval 6s nyilatkozattal, 

d.) az oregskgi nyugdij mindenkori legkisebb osszegknek 250-szereset meg nem 
halad6 vagyonr61 sz616 nyilatkozatta, 

e.) a lakasvasarlas tenyet, a lakasvasarlasra forditand6 osszeget, a megszerzend6 
lakas szobainak szimat, valamint a kizh6lagos tulajdonszerz6st: krvenyes 
adasvkteli szerz6dksse1, a megszerzenda lakas tulajdoni lapjaval, 

f.) az kpitkezks tknykt, a lakaskpitksre forditand6 osszeg nagysagat, az kpitenda 
lakas szobainak szamat, valamint a kizar6lagos tulajdonszerzkst: jogeras 
epitksi engedkllyel, j6vahagyott tervrajzzal (rajzban szerepl6 terv minden 
reszkt figyelembe kell venni), tulajdoni lap masolattal (rikpitks, 
tetatkrbekpites esetkn a tulajdonos(ok) hozzajaru16 nyilatkozataval), 
koltskgvetksi osszesit6ve1, 

g.) a kQelmez6k 6s egyiittkoltozak tulajdonaban, bkrletkben, hasznalati jogaban 
lakas nincs nyilatkozattal, oroklks folytan kkrelmez6 tulajdonaban lev6 
lakis tulajdoni viszonyait hagyatkki vkgzkssel 6s tulajdoni lap masolattal, 

h.) a kkrelem megalapozasara, a tenyallas egykrtelma megallapitasara, a kkrelmet 
elbiralo bizottsag dontksknek megkonnyitkskre egykb iratok is kerhet6k a 
kkrelmezdkt61, igy kulonosen tulajdoni lapra at nem vezetett, 
tulajdonosvaltozas bizonyitasara a lakas, telek tulajdoni lapjan 
szkljegyzksbe vett iratok, OTP, munkaltatoi kolcsonszerz6dks. 

E rendelet kihirdetese napjan lkp hatalyba, egyidejQleg a 411 99 1. (VIII. 13 .) Kt, a 
1411 992. (XII. 17.) Kt, a 1 111 993. (IV.27.) Kt 6s a 2511994. (VI. 28.) Kt rendelete 
hatalyat veszti. 

T 6 t h Mihaly sk. 
po lghes t e r  

dr. S z e 1 e s Gabor sk. 
jegyz6 



Budapest-Csepel ~nkormrin~zat 
42/1996. (X. 8.) Kt. 6s 2 9499% (X. 21) Kt. s z  rendeleteivel mddositott 

234 996. (E21.) s z  Kt rendelete- 
a fiatal hrizasok elsh' lakdshoz jutrisrinak trimogatrisrirdl 
(mddositrisokkal egyskges szerkezetbe foglalt szovege) 



Budapest-Csepel Onkormhnyzat 
424 996. (X. 8.) Kt. &s 294 99% (X. 21) Kt. sz  rendeleteivel mddositott 

234 996. (K 21.) sz  Kt rendelete 
a fiatal hhzasok els6 lakhshoz juthshnak thmogathshrdl 
(mddosithsokkal e ~ s & g e s  szerkezetbe foglalt szovege) 

Budapest-Csepel &komhnyzata Kepviselo-testiilete a Helyi onkormhnyzatokrol szolo 
1990. evi LXV. tv. 16. $. (1) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjhn a fiatal 
hhzasok elso lakashoz jutasiirol szolo 411 991. (VIII. 13 .) Kt rendelet modositishrol az 
alabbi rendeletet alkotja: 

(1) A rendelet hatdya azokra a fiatal hhzasokra terjed ki: 
a.)elsosorban, akiknek vagy legalabb a hhzasthrsak egyikenek tenyleges lakasa 

Budapest-Csepel kozigazgatasi teriileten van, es itt k i v h a k  lakast epiteni vagy 
vashrolni, 

b.)masodsorban, akiknek tenyleges lakisa nem a keriilet kozigazgatasi teriileten, de a 
lako-, vagy tartozkodisi helyiik Budapesten van, es a keriiletben k i v h a k  lakast 
epiteni, vagy vasiirolni, 

c.)hannadsorban, akiknek vagy legalabb a hhzasthrsak egyikenek tenyleges lakasa 
Csepel kozigazgatasi teriileten van, de nem a keriiletben k i v h a k  lakast epiteni 
vagy vashrolni, 

es a 3. $.-ban meghatiirozott lakas epitesevel, vashrlhsaval lakasigenyuk kielegitese 
celjabol k i v h a k  elso lakashoz jutni, valamint az a.), b.) es c.) pontok 
vonatkozasaban megfelel-nek a 4. $ (4) bekezdesben meghatiirozott felteteleknek". 

(2)E rendelet szempontjabol fiatal hhzasphr az, akinel a thogatas odaitelesenek 
eveben a hhzasfelek egylke sem toltotte be a 35. eletevet. 

(l)A fiatal hhzasok hogat isaban azok reszesiilhetnek, akiknek szocidis, jovedelmi, 
vagyoni viszonyai megfelelnek a modositott 3511993. (XI. 15.) Fov. Kgy. sz. 
rendelet 2. $. a.) b.) es c.) pontjaban eloirt felteteleknek, melyek az alabbiak: 
a.)kQelmezok, illetve veliik egyiittkoltozo kozeli hozzatartozok tulajdonaban, 

haszonelvezeteben, berleteben misik bekoltozheto lakas nincs; 
b.)mind a kQelmezo csaladja, mind az egyiittkoltozo kozeli hozzatartozok egy fire 

juto havi netto jovedelme nem haladja meg az oregsegi nyugdjj mindenkori 
leglussebb osszegenek a ket es felszereset; 

c.)kerelmezok csaladja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek egyiittes 
forgalmi erteke a mindenkori oregsegi nyugdij leglusebb osszegenek 250- 
szereset meghaladja. " 



(l)A tamogatas odaitelesenek kerdeseben a kepviselo-testiilet Szocialis es 
Egeszsegiigyi Bizottsaga (tovabbiakban: Bizottsag) dont, a dontesrol szolo ertesitest 
a Bizottsag elnoke irja ali. 

(2)A tamogatas irinti kQelem celjara rendszeresitett nyomtatvinyt a Polghesteri 
Hivatalban lehet igenyelni es kitoltve - kotelezo mellekleteivel egyiitt- leadni. 

(3)A nyomtatvinyt a kerelmezoknek kozosen kell kitolteniiik es a tamogatast is csak 
kozijsen kaphatjik. 

(4)A kerelem nyomtatx6nyirt dijat kell fizetni, ennek osszege a mindenkori eloallitasi 
koltseg. 

(5)A kkelmeket -donteshozatalra alkalmas allapotban- a Polgarmesteri Hivatal 
terjeszti a Bizottsag ele. 

(6)A kerelmezo koteles tiimi, hogy az altala kozolt adatok valodisagat a Polghesteri 
Nvatal -helyszini szernle tartiisaval is- elozetesen, illetoleg a tamogatas 
felhasznalasat utolag ellenorizze. 

(7)Ha a kedvezmenyezett a tamogatasra valo jogosultsag elbirdashhoz sziikseges tenyt, 
vagy adatot nem valosagnak megfeleloen kozli, illetve a nyujtott tamogatast nem az 
engedelyezett celra hasznalja fel, az Onkomanyzat a jogtalanul igenybevett 
tamogatast visszavonja. 

(8)A tamogatast vissza kell vonni, ha a folyamatban lev0 epitkezes me&usul, vagy az 
ingatlan elidegenitesre keriil. Visszavonas eseten a kifizetett thogatas osszeget az 
igenybevetel napjatol a kolcsonre ervenyes es a Ptk.-ban szabalyozott kamattal egy 
osszegben kell visszafizetni. 

(9)Kiveteles melthnyossagbol -a kepviselo-testiilet dontese alapjhn- a tamogatas 
visszavonasiitol el lehet telunteni. 

Az onkomhnyzati tamogatas lakasvashrlas, vagy epites eseten egy osszegben illeti 
ineg a jogosultat. 

Az onkormanyzati tamogatas, a 6. $.-ban foglaltak szerint a Budapest-Csepel 
Onkomanyzata Polgamesteri Kvatal Varosgazdalkodasi Jiodajhn keresztiil keriil 
lufizetesre. 

A bizottsag dontkse ellen benyuj tott jogorvoslati kerelmeket a kepviselo-testiilet biralja 
el. A jogorvoslati kerelmeket a bizottsag elnoke terjeszti a kepviselo-testiilet ele. 



b. )kerelmezok es egyiittkoltozok jovedelmkt a mmunkdtatojuk dtal -a megelozo tizenket 
honap adati alapjhn- kidlitott netto jovedelemkimutathssal, vagy utolso havi 
jovedelemkimutathssal, APEH adoigazolassal, utolso havi gyed-, gyes-, 
nyugdij szelvennyel, 

c.)nem csepeli kerelmezok 6s egyiittkoltozok mhs onkormhnyzattol hasonlo 
thogatasban nem rtszesiiltek, az dlando 6s ideiglenes lakcim szerinti 
onkormhnyzat igazolhsaval 6s nyilatkozattal, 

d.)a oregskgi nyugdij mindenkori 1egEasebb osszegknek 250-szereset meg nem halado 
vagyonrol szolo nyilatkozattal. 

e.)a lakasvhsiirlhs tenyet, a lakhvhshrlasra forditando osszeget, a megszerzendo lakas 
szobhinak k i s z ~ t a s a t ,  valamint a kizhrolagos tulajdonszerzkst: 
-6rvknyes adhsveteli szerzodessel, a megszerzendo lakhs tulajdoni-lapjaval, 

f.)az epitkezds tenyet, a lakasepitksre forditando osszeg nagysagat, az epitendo lakas 
szobiinak szha t ,  valamint a kizhrolagos tulajdonszerzkst: 
-jogeros dpitesi engedkllyel, jovhhagyott tervrajzzal (rajzban szereplo terv minden 
rkszet figyelembe kell venni), tulajdoni-lap masolattal (raepitks, tetoterbeepites 
eseten a tulajdonos(ok) h o z z a j ~ o  nyilatkozataval), kolts6gvetCsi osszesitovel; 

g.)a kerelmezok es eggyiittkoltozok tulajdonaban, bkrletkben, hasmalati jogaban lakas 
nincs nyilatkozattal; orokles folythn kerelmezo tulajdonaban lkvo lakas tulajdoni 
viszonyait hagyateki v6gzessel6s tulajdoni lap mhsolattal, 

h. )a kQelem megalapozashra, a tknyallas egy ertelmu megdlapitashra, a kQelmet 
elbiralo bizottsag dontesenek megkannyiteskre egyeb iratok is kerhetok a 
kQelmezokt01, igy kiilonosen tulajdoni lapra at nem vezetett, tulajdonosvdtozas 
bizonyitashra a lakh, telek tulajdoni lapjhn szeljegyzksbe vett iratok, OTP, 
munkaltatoi kolcsonszerzod~s. 

E rendelet kihirdetkse napjh lkp hatdyba, egyidejiileg a 411991. (Vm. 13.) Kt, a 
1411992. (XD. 17.) Kt, a 1111993. (IV.27.) Kt 6s a 2511994. (VI.28.) Kt rendelete 
hatalyat veszti. 



BUDAPEST-CSEPEL 

BUDAPEST-CSEPEL ~ K O ~ N Y Z A T A  
2311996. (V.21.) Kt rendelete 

a fiatal hrizasok els6 lakashoz jutrisrinak tamogatrisrirbl 



BUDAPEST-CSEPEL ONKORM~YZATA 
2311996. (V. 21.) Kt rendelete 

a fiatal hazasok els6laka'shoz juta'sanak thmogata'sa'r61 

Budapest-Csepel ~ n k o r m h ~ z a t a  Kdpviselo-testiilete a Helyi 
onkormhnyzatokr61 sz616 1990. kvi LXV. tv. 16. 9. (1) bekezdkskben kapott 
felhatalmazas alapj h a fiatal hbasok elso lakashoz jut9shr61 sz616 411 99 1. 
(vm. 13.) Kt rendelet m6dositasr61 az aliibbi rendeletet alkotja: 

(1) A rendelet hatiilya azokra a fiatal hazasokra terjed ki: 
a.) elsosorban, akiknek tdnyleges lakasa Budapest-Csepel kozigazgatasi 

\ teriiletkn van, 6s itt k i v h a k  lakast kpiteni vagy viishrolni, 
b.) miisodsorban, akiknek tknyleges lakhsa nern a keriilet kozigazgatiisi 

teriiletkn, de a lak6-, vagy tart6zkodasi helyuk Budapesten van, 6s a 
keriiletben k i v h a k  lakast kpiteni, vagy vhshrolni, 

c.) harmadsorban, akiknek tknyleges lakasa Csepel kozigazgatasi teriiletkn van, 
de nern a keriiletben k i v h a k  lak9st dpiteni vagy vashrolni 6s a 3. §-ban 
meghathrozott lakks dpitdskvel, vBs~lBs6val 1akAsigknyLlk kielkgitdse 
ckljab61 kivhnnak elso lakashoz jutni. 

(2) E rendelet szempontjiibbl fiatal hazasphr az, akin61 a thogatas odait616sknek 
dvkben a hazasfelek egyike sem toltiitte be a 35. Cletkvdt. 

( l )A fiatal hiizasok thogatashban azok rdszesiilhetnek, akiknek szoci6lis, 
jovedelmi, vagyoni viszonyai megfelelnek a m6dositott 3 511 993. (XI. 1 5.) 
Fov. Kgy. sz. rendelet 2. 5. a.), b.) 6s c.) pontjiiban eloirt feltdteleknek, melyek 
az alhbbiak: 
a.) a b61-10 vagy hizasthrsa (dletthrsa), illetve a vele egyiittlak6 vagy 

egyiittkoltozo kozeli hozz6tartoz6j a tul aj doniiban, haszonklvezetdben, 
bkrletdben mask bekoltozheto lakk nincs, 

b.) mind a bdrlo csalhdja, mind az egyiittkoltozo kozeli hozzhtartoz6k egy fore 
jut6 havi nett6 jovedelme nern haladja meg az oregskgi nyugdij 
mindenkori leglusebb osszegknek a kkt 6s fdlszereskt 6s 

c.) a bkrlo csalhdja nern rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek egyiittes 
forgalmi 6rtkke a mindenkori oregskgi nyugdij leglusebb osszegknek 250- 
szereskt meghaladja. 

(2)Annak a fiatal hiizasphak, akinek kiilon-kiilon vagy egyiittesen 
laktistulajdona, bkrleti vagy bkrlotkrsi jogviszonya - kivkve a hathrozott idore 
sz616t -, illetoleg Slllandb hasmalati joga nern volt, lakk megszerzks6hez 
200.000.-Ft vissza nern tkritendo onkormhyzati thogatas adhat6. 



(3)A thogatasban az is reszesitheto, aki korhbban komfortnClkiili, vagy 
sziiksCglak6st kapott, felthe, hogy lakisa bCrleti joghr61 a tulajdonos 
Wormimyzat javhra lemondott. 

Az onkormiinyzati thogat6s az alhbb felsorolt lakiisCpitCsi, v9shrl9si fo rmha l  
veheto igCnybe: 
a.1 magimtulajdonu lakas CpitCshez (idekrtve a tetotQ beCpitCsse1, emelet 

r8CpitCssel Cs nem lakhs cdljhra szolg916 helyiskg lak9ssB tortCno 
iitalakit6siival torteno on6116 lakhs CpitCsCt) 

b.1 magiinszemelyektol tortdno lakas vBshrl8siihoz 
c.1 CrtdkesitCs cCljhra dpitett vagy 6pittetett lakhs v9shrlBsiihoz 
d.1 az onkormimyzat altal elidegenitCsre keriilo lak9s megv6shrl8siihoz, kizhr6lag 

abban az esetben, ha a lakas bekoltozheto iillapotban, forgalmi CrtCken 
'I keriil eladasra 

(1) E rendelet alkalmaziishban a 1akasigCny akkor tekintheto mdltiinyolhat6nak, ha 
a szerzdssel a hhzasthrsak kozos tulajdonhoz jutnak 6s a megszereni kivimt 
1akas 

- kCt egyiitt koltozo szemCly esetCben a ketto lak6szob6sn91, 
- hhrom egyiitt koltozo szemCly esetCben a kCt Cs fdl lak6szob9snii1, 
- ndgy egyiitt koltozo szemdly esetCben a hhrom lak6szobkna1, 
- ot egyiitt koltozo szemCly esetdben a hhrom 6s fCl lak6szobasn61, 
- hat, vagy tobb egyiitt koltozo szemCly esetCben a nCgy lak6szob6snal 

nem nagyobb szobaszhu. 

(2) Gyermektelen h6zasphiil a kCt villalt gyermeket, illetve egy gyermekes 
hilzasphal a villalt mhsodik gyermeket egyiittkoltozo szemdlynek kell 
tekintetni. 

(3) Az a fiatal hazasphr, aki az (1) bekezddsben meghathrozottnhl nagyobb lakhst 
Cpit vagy v8shro1, kivdteles mCltimyossiigb61 kaphat thogathst. 

(4) A lakhsigCny kieldgitkse cCljiib61 thoga tk t  csak akkor lehet nyiijtani, ha a 
kedvemdnyezett a rendelkezdsre 6116 anyagi eszkozoket az Cpitdsi koltsCg, a 
vktelhr IsiegyenlitCsCre felhasniilja. 

(5) Ha a fiatal hhzasphr, illetve egyiitt koltozo csaliidtagja mas onkormiinyzatt61 
ugyanezen jogcimen thogathsban rCszesiilt, onkormimyzati thogathsban 
nem rCszesiilhet. 

(6)  E rendelet alkalmazhsiban tknyleges lakhssal a XXI. keriiletben 
rendelkezonek az tekintheto, aki az igCny benfijthsimak idopontjiban a 
keriiletben legalhbb 2 dve rendelkezik Alland6 bejelentett 1akAssal. 



( l )A  thogaths odait6lds6nek k6rddsdben a kkpviselo-testiilet Szocihlis 6s 
Egdszsdgiigyi Bizottshga (tovhbbiakban: Bizottshg) dont, a dont6srol sz616 
drtesitdst a Bizottshg elnoke irja alh. 

(2) A thogaths iriinti kQelem c6ljhra rendszeresitett nyomtatviinyt a 
Polghesteri Hivatalban lehet igdnyelni 6s kitoltve - kotelezo mell6kleteivel 
egyiitt - leadni. 

(3) A nyomtatviinyt a k6relmezoknek kozosen kell kitolteniiik 6s a thogathst is 
csak kozosen kaphatj&. 

(4) A kdrelem nyomtatviiny6rt dijat kell fizetni, ennek osszege a rnindenkori 
elohllithsi koltsdg. 

(5) A kkelmeket - dont6shozatalra alkalmas hllapotban - a Polghesteri  Hivatal 
terjeszti a Bizottshg elk. 

(6)A kdrelmezo koteles tiimi, hogy az hltala kozolt adatok val6dishght a 
Polghesteri Hivatal - helyszini szemle tarthshval is - elozetesen, illetoleg a 
thogaths felhasznhlhsat ut6lag ellenorizze. 

(7) Ha a kedvezmdnyezett a thmogathsra va16 jogosultshg elbirhlhshhoz sziiksdges 
tdnyt, vagy adatot nem a val6shgnak megfeleloen kozli, illetve a nyiijtott 
thogathst nem az engedklyezett c6lra hasznhlja fel, az onkormiinyzat a 
jogtalanul igdnybevett thogathst visszavonja. 

(8) A thogathst vissza kell vonni, ha a folyamatban ldvo 6pitkezks meghmsul, 
vagy az ingatlan elidegenitdsre keriil. Visszavonhs esetdn a kifizetett 

I 
j 8  thogaths osszegdt az igdnybevktel napjht61 a kolcsonre 6rv6nyes 6s a Ptk.- 

ban szabhlyozott kamattal egy osszegben kell visszafizetni. 

(9) Kivdteles m6ltiinyossagb61- a kdpviselo-testiilet dontdse alapjhn - a thogaths 
visszavonhsht61 el lehet tekinteni. 

Az onkormiinyzati thogaths lakhsvhshlhs, vagy 6pitds eset6n egy osszegben 
illeti meg a jogosu.ltat. 

Az onkormiinyzati thogaths, a 6. §.-ban foglaltak szerint a Budapest-Csepel 
Dnkormiinyzata Polghesteri  Hivatal Vhosgazdhlkodhsi Irodhjhn keresztiil 
keriil kifizetdsre. 



A bizottsag dontese ellen ben@jtott jogorvoslati kerelrneket a kepviselo-testiilet 
birdja el. A jogorvoslati kQelmeket a bizottsag elnoke terjeszti a kepviselo- 
testiilet ele. 

E rendelet kihirdetese napjh lep hatdyba, egyidejiileg a 411 991. (VIII. 13 .) Kt, a 
1411992. (XII. 17.) Kt, a 1111993. (N.27.) Kt es a 2511994. (VI. 28.) Kt rendelete 
hatdyat veszti. 

.. _ " ' -. _, ....... . 
. . , ,. , . .  . . . .  . . . . 

, , .. . : i, 
. , ,d!:i i 

.!: ! 
. . i' _ :>,, / 

i . . ,  
1;. ,., .,,-. ( !  :.,';.;'. / A  

. 
.. -- 

./I - -- 

Zairadik: A rendelet kihirdetve: 1996. majus 21. napjh. 



Az 1990. Cvi LXV. tv. 35. $. (2) bekezdkkben kapott felhatalmazhs alapjh ligy 
rendelkeziink, hogy 1996. rn6jz.u 21-t61 ."A fiatal haizasok els6 Iakiishoz 
jutashak tsimogatassir61" sz616 2311996. (V.21.) Kt. s z h c  rendelet 5 .  §. (1)- 
(9) bekezdkseiben 6s a 8. $.-ban meghathozott adminisztrativ, elokiszito, 
ellenorzCsi Cs vCgrehajtki - a Polghesteri Hivatal iltal ellhtand6 - feladatok 
elvCgzCsCvel az ~gyfilszol~iilati 6s Panasziigyi Iroda vezetojGt, illetve az iroda 
munkat6rsait bizzuk meg. 

B u d a p  e s t ,  1996. mhjus 21. 

Az utasithsr61 Crtesiilnek: 
1. Polghester 
2.-3. AlpolgSlnnester 
4.-5. Jegyzo, aljegyzo 
6. Szocihlis Cs EgQzs6giigyi Bizottshg elnijke 
7. Polgbesteri Titkirsig 
8. V6rosgazdAlkod6si Iroda 
9. ~gyfelszol~hlati 6s Panasziigyi Iroda 
1 0. Jegyzoi 6s Igazgathsi Iroda 


