
3212000. (XI. 21.) Kt sziimii rendelet 
afiatal hcizasok elsb'lakcishoz jutciscinak tcfmogatciscirdl szolo 

4211996. ( X .  8.) Kt es 2911997. (X. 21.) Kt szamu rendelettel modositott 
23/1996. (V. 21.) Kt szamii rendelete modositasara 



Budapest-Csepel ~nkormhn~zata 
3212000. (XI. 21.) Kt szhmii rendelet 

afintnl hdznsok els6lakdshoz jutdsdnak tdmogatdsdro'l szolo 
4211996. (X. 8.) Kt 6s 2911997. (X. 21 .) Kt szamu rendelettel modositott 

2311996. (V. 21.) Kt szhmu rendelete m6dositasGra 

Budapest-Csepel ~nkonnan~za ta  Kkpviselo-testiilete a Helyi onkorminyzatokrol 
sz616 1990. kvi  LXV. tv. 16. 5. (1) bekezdkskben kapott felhatalmazas alapjin a 
fiatal hazasok elso lakashoz jutastirol sz616 rendelet modositasara az alabbi 
rendeletet megalkotj a: 

A rendelet (tovabbiakban: R.) 1. (1) bekezdkse uj c.) ponttal egksziil lu: 

c.) harmadsorban, akiknek vagy legalhbb a hdzasthrsak egyike'nek te'nyleges 
lakha Csepel kozigazgathi terulete'n (227. keriiletben) volt, de jelenlegi 
te'nyleges lakd- (bllan& vagy tart6zkodhi) helyuk nem Budapesten van e's 
a keruletben kivbnnak lakckt bpiteni vagy vhbrolni, 

A R. 1. (1) bekezdkse c.) pontja d.) pontra vdtozik 6s az alabbiak szerint 
modosul: 

d.) negyedsorban, akiknek vagy legalabb a hkasttirsak egyikknek tknyleges 
lakasa Csepel kozigazgatasi teriileten van, de nem a keriiletben kivannak 
lakast epiteni vagy vastirolni, 

A R. 2. (2) bekezdkse az alabbiak szerint modosul: 

(2)Annak a fiatal hazasphak, akinek kiilon-kiilon vagy emttesen 
lakastulajdona berleti vagy bkrlottirsi jogviszonya - kiveve a hatarozott idore 
sz616t -, illetoleg dlandi, haszndati joga nem voltye's vbllalja, hogy a 5. 3 (8) 
bekezdksbben meghatbrozott i e o n t i g  ingatlamira az onkormbnyzat jelzhlog 
jogot jegyeztessen be lakasa megszerzeskhez 300.000, -Ft vissza nem teritendo 
onkormanyzati thogatas adhato. 



A R. 4.5 (4) bekezdese az alabbiak szerint modosul: 

(4) E rendele t alkalmazcishban; 
a.) az 1. $ (1) bekezdds a.) pontja szerinti te'nyleges lakcissal rendelkezhk 

azok a fiasfelek tekintheto"k, akik vagy legaldbb a fiastarsak egyike a 
ke'relem benyzijtcisanuk id6pontjhban a keriiletben hllandb bejelentett 
lakdhellyel rendelkeznek, 

b.) az 1. $ (1) bekezdds b.) pontja szerinti te'nyleges lakcissal rendelkez6nek 
azok a hhas  felek tekintheto"k, akiknek a ke'relem beny~jtcisakor Bzldapest 
kozigazgatcisi teriilete'n 6 hdnupmil re'gebbi, folyamatos, kozos, bejelentett 
lakd- (dllandd vagy tartdzkodcis i )  helyiik van, 

c.) az 1. $ (1) bekezde's c.) pontja szerinti te'nyleges lakcissal rendelkez6nek 
azok a hhasfelek tekinthetlik, akiknek vagy legaldbb a fiastdrsak 
egyike'nek a ke'relem benyzijtcisht megel6zo"en legalhbb 10 e'ven dt Csepel 
kozigazgatcisi teriilete'n (XU. keriiletben) hllandd bejelentett lakdhelye volt 
e's az zij lakdhelyiikon egyikiik vagy mindkettlijiik kozos lakd- (hllandd 
vagy tartdzkodiisi) helye le'tesite'se're hhasshgkote'siik miatt keriilt sor, 

d.) az 1. $ (1) bekezdks d.) yontja szerinti te'nyleges lakcissal rendelkezhk 
azok a hhasfelek tekinthetGk, akiknek vagy legalhbb a fiastdrsak 
egyike'nek bllandd bejelentett lakdhelye a ke'relem beny~jtcisakor legalhbb 
15 e've Csepel kozigazgatcisi teriilete'n (203. keriiletben) van. 

A R. 5.5 (1) bekezdese az alabbiak szerint kiegesziil: 

( l )A thogatas odaitelesenek e's a thmogatcis v i s s zavo~dnak  kkrdeseben a 
kepviselo-testiilet Szocidis es Egeszsigiigyi Bizottsag (tovabbiakban: 
Bizottsag) dont, a dontesrol - mely a jelzhlogiogra vonatkozd kikote'st is 
tartalmazza - szolo ertesitest a Bizottsag elnoke irja ala. 

A R. 5.5 (5) bekezdese az alabbiak szerint kiegeszd: 

(5)A kerelmeket - donteshozatalra alkalmas dlapotban - , a Polghesteri 
Kvatal terjeszti a Bizottsig ele. A Polghrmesteri Hivatal gondbskodik a 
jelzhlog joggal kapcsolatos inte'zkede'sek megte'tele'r61. 



A R. 5. 5 (8) bekezdese az alabbiak szerint kiegesziil: 

(8) A thogatast vissza kell vonni, ha 
- a folyamatban lev0 epitkezes me&usul, a tcimogaths odaite'le'se't62 

szcimitott 5 kven beliil a hzruilatba ve'teli engede'lyt a tcimogatott nem 
szerzi meg, 

- a megvhscirolt ingatlan a tcimogaths odaite'2e'se'to"l szcimitott 3 e'ven beliil 
elidegenite'sre keriil, 

- az kpitett ingatlan a hzruilatba ve'teli engede'ly kzadhcit6l szamitott 3 
e'ven beliil elidegenite'sre keriil. 

Visszavonas esetkn a hfizetett thogatas osszeget az igknybe vetel napjatol a 
kolcs(inre ervenyes 6s a Ptk.-ban szabidyozott kamattal egy osszegben kell 
visszatizetni. 

Ez a rendelet 2001. janu6.r 1. napjh lkp hatidyba, a rendelet modositasokkal nem 
erintett reszei vidtozat/anul hatidyban maradnf. 

/ 

D r . S z e l e s  Gkbor 
jegyzo 

Zaradkk: 
A rendelet kihirdetesenek napja: 2000. november 2 1. 


