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VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2008.(X.31.)rendelete 
 

a lakáscélú önkormányzati támogatásról 
 
Veszprémvarsány község Ökt. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 
44/A.§ (2) bekezdés felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya és a támogatás formája 
1.§ 

A rendelet hatálya kiterjed azokra a családokra, személyekre, akik Veszprémvarsány 
községben bejelentett lakóhellyel rendelkeznek és Veszprémvarsány községben lakást 
építenek, lakást vásárolnak, a községben lévő tulajdonukat képező lakást felújítják, bővítik. 
 
                   2.§ 
(1) Az Önkormányzat a saját erő kiegészítésére vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
(2) Nem adható támogatás azoknak a családoknak, személyeknek 
a.) akik egy alkalommal részesültek már lakásépítési, lakásvásárlási, lakásfelújítási vagy 
lakásbővítési támogatásban. 
b.) akik előző lakásukat 5 éven belül értékesítették, kisebbre vagy alacsonyabb 
komfortfokozatúra cserélték   
c.) akik a támogatásra vonatkozó kérelmükben olyan valótlan adatot közöltek, amely 
számukra jogtalan előnyt biztosít. 
 

A támogatás mértéke 
                   3.§ 
(1) Első lakáshoz jutó lakást építő és lakást vásárló maximum 100.000.-Ft támogatást kaphat. 
(2) Nem első lakáshoz jutó lakóházat felújítók, bővítők maximum 100.000.-Ft támogatást 
kaphatnak. 
 

A támogatás pénzügyi fedezete 
                   4.§ 
A támogatás pénzügyi fedezetét Veszprémvarsány község Önkormányzata éves 
költségvetésében biztosítja. 
 

A kérelmek elbírálásnak rendje. 
                    5.§ 
(1) A támogatás kérelemre adható. 
(2) A támogatás akkor adható, ha az igénylő  
a.) a lakásépítést, felújítást, bővítést építési engedéllyel igazolja. 
- a felépítendő lakás tető alatt van, 
- a felújítás, bővítés 50%-os készültségi fokban van. 
b.) A lakásvásárlást érvényes adás-vételi szerződéssel bizonyítja. 
(3) A támogatásra vonatkozó kérelmet a Körjegyzőség megvizsgálja, környezettanulmányt 
készít és a képviselő-testület elé terjeszti. 
(4) A kérelmeket minden évben szeptember 30-ig kell benyújtani.* (kieg. a 15/2010.(XI.27.) 
rendelet) 
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6.§ 
A támogatásban részesülő személyekről, a támogatás mértékéről a Képviselő-testület dönt 
évente egyszer, október hónapban.*(mód. A 15/2010.(XI.27.) rendelet) 
 
 

 
7.§ 

A támogatásban részesültekkel az Önkormányzat megállapodást köt, amely tartalmazza a 
támogatás módját, mértékét és a felhasználás célját. A megállapodásban rendelkezni kell 
arról, hogy amennyiben a támogatott a megállapodást önhibájából nem teljesíti, a kapott 
támogatást köteles egy összegben visszafizetni. 
 

A támogatás felhasználásának ellenőrzése 
8.§ 

A támogatás rendeltetésszerű és megállapodás szerinti felhasználását a Körjegyzőség 
figyelemmel kíséri. 
A megállapodás megszegése esetén kezdeményezi a támogatás megvonását az 
Önkormányzatnál. 
 

Egyéb rendelkezések 
9.§ 

A támogatást az igénylő az Önkormányzat házipénztárából a megállapodás aláírását követő 
15 napon belül veheti fel. 
 

Záró rendelkezés 
10.§ 

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos 
módon gondoskodik.  
Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2/1991.(VII.5.) rendelet 
valamint az azt módosító 7/1993.(X.1.), 7/1995.(IX.5.), 6/1996.(X.3.) rendeletek. 
 
 
 
Németh Csaba sk.      Gyimesiné Bognár Enikő sk. 
polgármester           körjegyző 
 
 
 


