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ELŐTERJESZTÉS  A  HELYI  LAKÁSTÁMOGATÁSI  KÉRELMEKHEZ 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2017. november 28. 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

   A rendelet 2017.  április  4-én történt módosítását  követően a támogatás mértéke 100.000.Ft-tól
legfeljebb 500.000. Ft-ig terjedhet.

Ez  évben  6  kérelem  érkezett  önkormányzatunkhoz,  melyekből  3  felel  meg  a  fent  felsorolt
feltételeknek, 2 esetben azonban a házas ingatlanok adásvételi szerződésének megkötése és a
kérelem benyújtása között több mint hat hónap telt el, egy esetben pedig a megvásárolt ingatlanon
álló épület még nem rendelkezik használatba vételi engedéllyel     

1.,    Horváth András és házastársa Horváthné Erdélyi Zsófia kérelme. 

Az adásvételi szerződés szerint a lakóház, udvar megjelölésű, Pannonhalma, Dózsa György utca
13.  szám alatt  található ingatlan megvásárlására 2016.  október 28-án került  sor,  s kérelmezők
ehhez kívánják igénybe venni az önkormányzat támogatását. 

Kérelmük a  rendelet  valamennyi  feltételének megfelel,  ezért  javaslom részükre a támogatás
megítélését. 

2.,   Horváth Gábor  és házastársa Horváthné Szabó Anett kérelme.



Az adásvételi szerződés szerint a kivett lakóház, udvar megjelölésű, Pannonhalma, István király
utca 8. szám alatt található ingatlan megvásárlására 2017. január  25-én került sor, s kérelmezők
ehhez kívánják igénybe venni az önkormányzat támogatását.

A  kérelem  a  rendelet  valamennyi  feltételének  megfelel,  ezért  javaslom  részükre  a
támogatás megítélését.

3.,  Nagy István Zsolt és élettársa Zborai Beáta kérelme.

Az adásvételi szerződés szerint a kivett lakóház, udvar megjelölésű,  Pannonhalma, Árpád utca
37.  szám alatt található ingatlan megvásárlására 2017. április 5-én került sor, s kérelmezők ehhez
kívánják igénybe venni az önkormányzat támogatását.

A kérelem a  rendelet  valamennyi  feltételének  megfelel,  ezért  javaslom részükre  a  támogatás
megítélését.

4., Horváth Szabolcs és házastársa Horváthné Dobos Helga kérelme.

Az  adásvételi  szerződés  szerint  a  kivett  lakóház,  udvar,  gazdasági  épület  megjelölésű,
Pannonhalma, Újtelep 10. szám alatt található ingatlan megvásárlására 2016. július 15-én került
sor, s kérelmezők ehhez kívánják igénybe venni az önkormányzat támogatását. 

A kérelem benyújtására  azonban csak 2017.  február  13-án került  sor,  így e  miatt  kérelmezők
túllépték a rendeletben meghatározott hat hónapos a kérelem benyújtására előírt időtartamot.
 
5., Fülesi Szabolcs és élettársa Horváth Mónika kérelme.

Az  adásvételi  szerződés  szerint  a  kivett  lakóház,  udvar  megjelölésű,  Pannonhalma,  Rákóczi
Ferenc utca 16. szám alatt  található ingatlan megvásárlására  2017.  január 24-én került  sor s
kérelmezők ehhez kívánják igénybe venni az önkormányzat támogatását.

A kérelem benyújtására azonban csak 2017. VIII.15-én került sor, így e miatt kérelmezők túllépték
a rendeletben meghatározott hat hónapos a kérelem benyújtására előírt időtartamot.   

6., Székely József és házastársa Székely- Horváth Beatrix kérelme.

Az adásvételi szerződés szerint a kivett beépítetlen terület megjelölésű, 2175 m2 területű ingatlan
megvásárlására 2017.  április  28-án került  sor,  s  kérelmezők ehhez kívánják igénybe venni  az
önkormányzat támogatását. 

A  szerződés  szerint  az  ingatlanon  összesen  202,53  m2  területű  pincehelyiséggel,  földszinti
helyiségekkel, tetőtéri helyiségekkel, nyílászárókkal rendelkező szerkezetkész állapotú felépítmény
(lakóépület) található, mely azonban még nem rendelkezik használatba vételi engedéllyel.    
   

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelmeket  vitassa meg és hozza meg döntését!

Pannonhalma, 2017. november 21.

                                                                    Tisztelettel: 

                                                                                                     dr. Szabó György 
                                                                                                             aljegyző   



Határozati javaslat:

…  ................../ 2017. XI.28./ Kt. számú határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi lakástámogatás rendjéről szóló 22/
2009. ( XII.23.) rendelet alapján Horváth András és házastársa Horváthné Erdélyi  Zsófia,  9090
Pannonhalma,  Dózsa  György  utca  13.  szám  alatti  lakosok  részére            Ft,  azaz

forint összegű vissza nem térítendő támogatást
biztosít a fenti címen vásárolt lakóház költségeihez. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásban részesített személyekkel
kösse meg a támogatási megállapodást.

Határidő: azonnal
Felelős : Bagó Ferenc polgármester   

Határozati javaslat:

…  .................../2017. XI.28./ Kt. számú határozat
Pannonhalma Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  lakástámogatás  rendjéről  szóló
22/2009. (XII.23.) rendelet alapján Horváth Gábor és házastársa Horváthné Szabó Anett,  9090
Pannonhalma,  István  király  utca  8.  szám alatti  lakosok  részére                 .  Ft  ,  azaz

forint összegű vissza nem térítendő támogatást
biztosít a fenti címen  vásárolt lakás költségeihez.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásban részesített személyekkel
kösse meg a támogatási megállapodást.

Határidő: azonnal
Felelős : Bagó Ferenc polgármester      

Határozati Javaslat:

…  .................../2017. XI.28./ Kt. számú határozat
Pannonhalma Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  lakástámogatás  rendjéről  szóló
22/2009.  (XII.23.)  rendelet  alapján  Nagy  István  Zsolt  és  élettársa  Zborai  Beáta,  9090
Pannonhalma,  Árpád utca 37. szám alatti lakosok részére             Ft. azaz                                

forint összegű vissza nem térítendő támogatást
biztosít a fenti címen vásárolt lakás költségeihez. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásban részesített személyekkel
kösse meg a támogatási szerződést.

Határidő: azonnal
Felelős: Bagó Ferenc polgármester

Határozati javaslat:

…  ..................../2017. XI.28./ Kt. számú határozat     
Pannonhalma Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  lakástámogatás  rendjéről  szóló
22/2009. (XII.23.) rendelet alapján Horváth Szabolcs és házastársa  Horváthné Dobos Helga, 9090
Pannonhalma, Újtelep 10. szám alatti  lakosok első lakáshoz jutók lakástámogatási kérelmének
nem ad helyt, mert 2016. július 15-én kelt adásvételi szerződésüket 2017.február 13-án nyújtották
be a képviselő-testülethez. 
A helyi lakástámogatás rendjéről szóló 22/2009. ( XII.23. ) számú önkormányzati rendelet 4.§ (2) 

bekezdése szerint a kérelmet lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 6



hónapon belül lehet benyújtani.
 
Határidő: azonnal
Felelős: Bagó Ferenc polgármester

Határozati javaslat

…  ....................../2017.XI.28./Kt. számú határozat
Pannonhalma Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  lakástámogatás  rendjéről  szóló
22/2009.  (  XII.23.)  rendelet  alapján  Fülesi  Szabolcs  és  élettársa  Horváth  Mónika,  9090
Pannonhalma, Rákóczi Ferenc utca 16. szám alatti lakosok első lakáshoz jutók lakástámogatási
kérelmének nem ad helyt, mert a 2017. január 24-én kelt adásvételi szerződésüket 2017. VIII 15-
én nyújtották be a képviselő-testülethez..
A helyi lakástámogatás rendjéről szóló 22/2009. ( XII.23.) számú önkormányzati rendelet 4. § (2)
bekezdése szerint a kérelmet lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 6
hónapon belül lehet benyújtani.

Határidő: azonnal
Felelős: Bagó Ferenc polgármester

Határozati javaslat

…  ......................./2017.XI.28./Kt. számú határozat
Pannonhalma Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  lakástámogatás  rendjéről  szóló
22/2009. ( XII.23. ) rendelet alapján Székely József és házastársa, Székely-Horváth Beatrix , 9090
Pannonhalma, Dózsa György utca 45. szám alatti  lakosok első lakáshoz jutók lakástámogatási
kérelmének  nem  ad  helyt,  mert  a  kérelmükben  megjelölt  ingatlan  még  nem  rendelkezik
használatba vételi engedéllyel.
A helyi lakástámogatás rendjéről szóló 22/2009. ( XII.23.) számú önkormányzati rendelet 4. § (2)
bekezdése  szerint  a  kérelmet  lakásépítés  esetén  a  jogerős  használatbavételi  engedély
kézhezvételét követő 6 hónapon belül lehet benyújtani.  

Határidő: azonnal
Felelős: Bagó Ferenc polgármester


