
ELŐTERJESZTÉS A HELYI LAKÁSTÁMOGATÁSI KÉRELMEKHEZ 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. november 29. napi ülésére

Előterjesztő: dr. Szabó György aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

   Az önkormányzat   a helyi  lakástámogatás rendjéről  szóló 22/2009.  (  XII.23.  )  rendelete 
szerint a képviselő-testület a beérkezett kérelmekről minden év november 30-ig dönt.

           A rendelet értelmében a kérelmezőknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

− a kérelmet házastársak,  élettársak,  vagy gyermeküket  egyedül nevelő szülők 
nyújthatják be

− a kérelmezők a kérelem benyújtásakor nem tölthetik be 40. életévüket
− a megvásárolt vagy felépített lakás értéke nem haladhatja meg a 30 millió ft-ot
− a kérelmezőknek pannonhalmi lakosoknak kell lenniök
− a kérelmezők nem rendelkezhetnek más ingatlan tulajdonjogával
− a  kérelmet  lakásvásárlás  esetén  a  szerződés  megkötését,  építés  esetén  a 

használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő hat hónapon belül kell 
benyújtani

  E  támogatási  formára  a  képviselő-testület  ebben  az  évben  1.200.000.  Ft-ot  különített  el 
költségvetésében. A hivatkozott  rendelet szerint a támogatás mértéke 100.000. és 200.000.  Ft 
között  lehet,  ha  pedig  e  feltételek  alapján  a  költségvetési  keret  kimerülne  a  kérelmeket  a 
következő évben kell elbírálni.

Ez  évben  2  kérelem  érkezett  önkormányzatunkhoz,  melyek  megfelelnek  a  fent  felsorolt 
feltételeknek:   

  - Bedi  István  Balázs  és felesége  2011 június 20-án kapott használatba vételi  
     engedélyt a Pannonhalma, Tóthegy 36/A szám alatt épült családi házra s ehhez 

                            kívánják igénybe venni az önkormányzat támogatását. 
                            Kérelmük a  rendelet  fenti  feltételeinek megfelel, ezért javaslom részükre a  

                   200.000. Ft összegű támogatás megítélését. 

                         - Ács Tibor és felesége a Pannonhalma, Attila utca 9. szám alatti családi házat 
   2011.  szeptember 23.-án  vásárolta meg s ehhez kívánják igénybe venni az     

               önkormányzat támogatását.  
                       Kérelmük a rendelet fenti feltételeinek megfelel, ezért javaslom részükre a   

                                  200.000. Ft összegű támogatás megítélését.



Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a javaslatot  vitassa meg és hozza meg döntését!

Pannonhalma, 2011. november 22.

                                                                              Tisztelettel: 

                                                                                                     dr. Szabó György 
                                                                                                             aljegyző   

Határozati javaslat:

…................../ 2011. XI.29./ Kt. számú határozat  

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi lakástámogatás rendjéről szóló 22/ 
2009.  (  XII.23.)  rendelet  alapján Bedi  István Balázs és felesége,  9090 Pannonhalma, Tóthegy 
36/A szám alatti  lakosok részére 200.000.  Ft,  azaz kettőszáz ezer  forint  összegű vissza nem 
térítendő támogatást  biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásban részesített személyekkel 
kösse meg a támogatási megállapodást.
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Felelős : Bagó Ferenc polgármester   
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