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ONKORMANYZATA

1612006. (VI. 13.) Budapest-Csepel ~nkormrinyzataKt. rendelete

a fiatal hrizasok els6lakrishoz jutriscinak trimogatrislirdl szdld
1 0/2003. (111.28.) Kt. szrimti rendelet mddosl'trisrirdl

1612006. (VI. 13.) Budapest-Csepel ~ n k o r m a n ~ z a Kt.
t a rendelete
a fiatal hsizasok elso lakashoz juthstinak thmogatisiir61 sz616 1012003.
(111.28.) Kt. szamu rendelet m6dositBsBr61

Budapest-Csepel
~ n k o r r n i n ~ z a t a Kkpviselo-testulete
a
helyi
onkorminyzatokr61 sz616 1990. 6vi LXV. torvkny 16. 5 (1) bekezdkskben, a
lakiscklfi illami timogatisokr61 sz616 12/2001. (I. 3 1.) Korm. rendelet 23. 5 (2)
bekezdkskben foglaltak alapjin - figyelernrnel az onkorminyzati tulajdonban
9116 lakisok szociilis helyzet alapjin tortkno bkrbeadisinak lakbkrmegillapitisi elveirol, a lakisfenntartisi timogatis elveirol, valamint a
lakiskpitks timogatisanak rendszerkrol sz616 1712006. (IV.14.) Fov. Kgy.
rendelet 10. 5 (1) bekezdkskben 6s 11. 5 (3) bekezdkskben foglaltakra - a fiatal
hizasok elso lakishoz jutisinak timogatisir61 sz616 tobbszor m6dositott
10/2003. (111.28.) Kt. szimfi rendelet (a tovibbiakban: Rendelet) m6dositisira
az alibbi rendeletet alkotja:

-.

1. 5 A Rendelet) 2. 5 d) pontja helykbe az alibbi rendelkezks lkp: ,,d) az
onkorminyzat iltal elidegenitksre keriilo ures lakis forgalmi krtkken tortkno
megvasirlasihoz."
2. 5 (1) A Rendelet 4. 5 (I) bekezdkse helykbe az alibbi rendelkezks lkp: ,,(l)
A timogatisban csak azok a fiatal hizasok rkszesiilhetnek, akiknek akir kozos,
akir kulon tulajdoniban bekoltozheto lakis nem volt 6s jelenleg sincs."
(2) A Rendelet 4. 5 (2) bekezdkse helykbe az alibbi rendelkezks lkp: ,,(2)
Timogatisban azok a fiatal hizasok rkszesiilhetnek, akiknek szociilis,
jovedelmi viszonyai megfelelnek a helyi lakisfenntartisi timogatisra va16
jogosultsig feltkteleinek."
(3) A Rendelet 4. 5 (3) bekezdkse hatilyit veszti.
3. 5 A Rendelet 6. 5 (4) bekezdkse helykbe az alibbi rendelkezks lkp: ,,(4) Az
e rendeletben foglalt feltktelek fennillisa esetkn a fiatal hazasparnak legfeljebb
600.000,-Ft osszegu vissza nem tkritendo timogatis adhat6. A timogatis
mkrtkke nem haladhatja meg a lakas megszerzkskre forditand6 vktelir, illetve
kpitksi koltskg 30 %-it.
4. 5 A Rendelet 11. §-a helykbe az alibbi rendelkezks lkp: ,,E rendelet 4. 5 (1)
bekezdksknek alkalmazisiban bekoltozheto lakistulajdonnak minosul a
foldhivatali ingatlannyilvintartisban lak6hizkknt vagy lakiskknt feltuntetett
ingatlan, ha a fiatal hizasok tulajdoni hinyada szemklyenkknt az 1/4-ed rkszt
meghaladj a, kivkve
a) ha a tulajdonjog 114-kt meghalad6 rksz oroklks folytin keriilt a fiatal
hizaspir birmely tagjanak tulajdoniba azzal, hogy a tulajdonrksz nem
haladhatja meg szemklyenkknt az K-ed rkszt 6s azt ozvegyi haszonklvezeti jog
terheli,

b) az az ingatlan, amely jogeros bontasi engedkllyel rendelkezik, ks amelyen
a kkrelem targyaban megjelolt ingatlant kpitik."
5. § A Rendelet 15. 5 c) pontja hatilyht veszti.
6. 5 E rendelet kihirdetksknek napjan lkp hatalyba, rendelkezkseit a
kihirdetkst kovetoen benyiijtott kkrelmek esetkben kell alkalmazni.
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ZaradCk:
A rendelet kihirdetve: ~06.:..Q.~.-.L!3.
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~ l t a l l n o sindokolls

Budapest Fovaros KozgyiilCsCnek az onkormitnyzati tulajdonban 9116 lak6sok szociilis helyzet
alapjan tortCno bCrbeadishnak lakbCr-megillapithsi elveirol, a lakisfenntartisi tarnogatas
elveirol, valamint a 1akdsCpitCs timogathshnak rendszerkrol sz616 1712006. (IV.14.) Fov. Kgy.
rendelete (a tovabbiakban: Kgy. rendelet) hatilyon kiviil helyezte a fiatal hizasok elso
lakishoz jut6shnak timogathshra vonatkoz6 jogosultsig feltCteleit meghat6roz6 5011995.
(X.20.) Fov. Kgy. rendeletet 6s a jogosultsig meghat6rozAsit uj alapokra helyezte.
Az uj szabalyozas CrtelmCben fiatal hizasok elso lak6shoz jutAs6hoz thmogaths azon
jogosultak rCszCre nytijthatb, akiknek szociilis, jovedelmi viszonyai megfelelnek a helyi
lakasfenntarthsi timogatisra va16 jogosultsiig feltdteleinek. A helyi lakisfenntartisi
tamogatasra vonatkoz6 szabiilyokat a szociilis ellatisok rendszerkrol sz616 2512003. (X.21.)
a
s z i i m ~ rendelet (a tovabbiakban: Kt. rendelet)
Budapest-Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t Kt.
tartalmazza.
RCszletes indokolls

A Kgy. rendelet eltCrCst nem engedoen hathrozza meg azokat az ingatlantipusokat, amelyek
megszerzCsChez tarnogatas ny~ljthat6.A $ m6dositisat az azonos szabilyozis kotelezettskge
indokolja.
2. §-hoz
A helyi lakiisfenntartisi tiimogatas nylSljtis6nak feltdteleit a Kt. rendelet 50. $ (1) bekezdCs c)
pontja hatiirozza meg. Ennek CrtelmCben a tarnogatis azon csalidok rCszCre nylSljthat6, ah01 az
egy fore jut6 havi jovedelem nem haladja meg a mindenkori oregsdgi nyugdij legkisebb
osszegCnek kCtszeresCt.
3. $-hoz:

A Kgy. rendelet 10. 9 (1) bekezddse CrtelmCben a keriileti onkonnhnyzat rendeletkben
szabalyozhatja, hogy a lakastulajdont mely esetekben tekinti bekoltozhetonek.

A korabbi szabalyozis szerint a tamogatasi kCrelem elbiralhsakor vizsghlni kellett a
kCrelmezok vagyoni viszonyait is. Az uj szabalyozis szerint csak a szocialis Cs jovedelmi
viszonyok kCpezik a vizsgalat thrgyht.

A rendelet hatAlybalCpCsCro1 rendelkezik.

