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ELŐTERJESZTÉS  A  HELYI  LAKÁSTÁMOGATÁSI  KÉRELMEKHEZ 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. november 27. 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 rendelet  2018.  május 30-ig hatályban volt  rendeleti  szabályozása szerint  a

kérelmet  lakásvásárlás  esetén  a  szerződés  megkötését,  építés  esetén  a
használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő hat hónapon belül kell
benyújtani  

 a képviselő-testület a 2018. V. 30-án hatályba lépett rendeletmódosítás alapján
azon  kérelmeket  bírálja  el,  melyek  lakásvásárlás  esetén  olyan  adásvételi
szerződésen,  illetve  lakásépítés  esetén,  olyan  végleges  használatbavételi
engedélyen alapulnak,  melyek megkötése,  illetve kézhezvétele a tárgyévben,
legkésőbb azonban a tárgyévet megelőző hat hónapon belül történt.   

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

   Az  önkormányzat  2018.  évi  költségvetésében  1.800.000.  Ft-os  keret  áll  a  képviselő-testület
rendelkezésére a kérelmek elbírálásához. 

Az  elmúlt  év  végén  és  ebben  az  évben  12  kérelem  érkezett  önkormányzatunkhoz,  melyek
valamennyien megfelelnek a fent felsorolt feltételeknek.     

1.,    Stefanics Attila és házastársa Stefanics-Berki Viktória kérelme. 

Az adásvételi szerződés szerint a lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű, Pannonhalma,
Attila  utca 13/A.  szám alatt  található ingatlan megvásárlására 2017.  június 12-én került  sor,  s
kérelmezők ehhez kívánják igénybe venni az önkormányzat támogatását. 

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



megítélését. 

2.,   Steczina András és élettársa Keserű Roxána kérelme.

Az adásvételi szerződés szerint a lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű, Pannonhalma,
Dózsa György utca 25. szám alatt található ingatlan megvásárlására 2017. augusztus 13-án 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.,  Tischler Péter és házastársa Mag Ramóna kérelme.

Az adásvételi  szerződés szerint  a  lakóház,  udvar  megjelölésű,   Pannonhalma,  Béke  utca  51.
szám alatt található ingatlan megvásárlására 2018. január 28-án 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., Lakatos Edina, egy hat és egy négy éves gyermeket egyedül nevelő kérelme.

Az  adásvételi  szerződés  szerint  a  kivett  lakóház,  udvar,  gazdasági  épület  megjelölésű,
Pannonhalma, Szabadság tér 19.. szám alatt található ingatlan megvásárlására 2018. január 10-
én került sor, s kérelmező ehhez kívánják igénybe venni az önkormányzat támogatását. 

A  kérelem  a  rendelet  valamennyi  feltételének  megfelel,  ezért  javaslom  részére  a  támogatás
megítélését.
 
5., Farkas Zoltán és élettársa Németh Mónika kérelme.

Az adásvételi szerződés szerint a lakás megjelölésű, Pannonhalma, Petőfi utca 23. I/3.szám alatt
található ingatlan megvásárlására  2018.  február  9-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.   

6., Kállai Zsolt és  házastársa Kállai-Stefankovics Felícia kérelme.

Az adásvételi szerződés szerint a kivett lakóház udvar megjelölésű, Pannonhalma, István király
utca 16. szám alatt található ingatlan megvásárlására 2018. február 28-án került sor, s kérelmezők
ehhez kívánják igénybe venni az önkormányzat támogatását. 

A  kérelem  a  rendelet  valamennyi  feltételének  megfelel,  ezért  javaslom  részükre  a  támogatás
megítélését.     
   
7., Lendvai Tímea és élettársa Cserkész Bence kérelme.

Az adásvételi szerződés szerint a kivett lakóház, udvar megjelölésű, Pannonhalma, Attila utca 1.
szám alatt  található ingatlan megvásárlására 2018.  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.



8., Horváth Tamás és házastársa Horváthné dr. Gombolai Éva kérelme.

A lakóépület használatbavételét tudomásul vevő 2018. április 5-én kelt végzés szerint nevezettek a
Pannonhalma, belterület 206/21 hrsz.-ú, Cseidervölgy 8/C szám alatt található ingatlanon építették
fel a rendeltetésnek megfelelő, biztonságos használatra alkalmas épületet.

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

9., Péter Zoltán és házastársa, Péter Zoltánné kérelme.

Az  adásvételi  szerződés  szerint,  a  kivett  lakóház,  udvar,  gazdasági  épület  megjelölésű,
Pannonhalma, Ady Endre utca 14. szám alatt található ingatlan megvásárlására 2017. július 13-án
került sor, s kérelmezők ehhez kívánják igénybe venni az önkormányzat támogatását.

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

10., Tóth Gábor és házastársa Fodor Beáta kérelme.

Az adásvételi szerződés szerint, a lakás megjelölésű, Pannonhalma, Kisfaludy utca 4/4. szám alatt
található  ingatlan  megvásárlására  2018.  április  14-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.

11., Fazekas Gergely és házastársa Fazekas Beatrix kérelme.

Az adásvételi szerződés szerint, a lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű, Pannonhalma,
Cseidervölgy 15.  szám alatt  található ingatlan megvásárlására 2018.  július  10-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.  

12., Szollinger Péter és házastársa Szollingerné Somogyi Melinda kérelme.

Az adásvételi szerződés szerint, a kivett lakóház, udvar megjelölésű, Pannonhalma, Béke utca 85.
szám alatt  található ingatlan megvásárlására 2018. április  9-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. 

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

Pannonhalma, 2018. november 14.

                                                                    Tisztelettel: 

                                                                                                     dr. Szabó György 
                                                                                                             aljegyző   



Határozati javaslat:

…................../ 2018. XI.27./ Kt. számú határozat  
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi lakástámogatás rendjéről szóló 22/
2009.  (  XII.23.)  rendelet  alapján  Stefanics  Attila  és  házastársa  Stefanics-Berki  Viktória,  9090
Pannonhalma,  Attila  utca  13/A  szám  alatti  lakosok  részére  150.000.  Ft,  azaz
százötvenezer  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:

….................../2018. XI.27./ Kt. számú határozat
Pannonhalma Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  lakástámogatás  rendjéről  szóló
22/2009.  (XII.23.)  rendelet  alapján  Steczina  András  és  élettársa  Keserű  Roxána,  9090
Pannonhalma,  Dózsa  György  utca  25.  szám  alatti  lakosok  részére  150.000.  Ft  ,  azaz
százötvenezer 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:

….................../2018. XI.27./ Kt. számú határozat
Pannonhalma Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  lakástámogatás  rendjéről  szóló
22/2009.  (XII.23.)  rendelet  alapján  Tischler  Péter  és  házastársa  Mag  Ramóna,  9090
Pannonhalma,  Béke utca 51. szám alatti lakosok részére 150.000. Ft. azaz százötvenezer 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:

…..................../2018. XI.27./ Kt. számú határozat     
Pannonhalma Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  lakástámogatás  rendjéről  szóló
22/2009. (XII.23.) rendelet alapján Lakatos Edina, 9090 Pannonhalma, Szabadság tér 19. szám
alatti  lakos részére 150.000.  Ft.  azaz százötvenezer forint  összegű támogatást  biztosít  a  fenti
címen vásárolt lakás költségeihez.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásban részesített személlyel
kösse meg a támogatási szerződést.  



 
Határidő: azonnal
Felelős: Bagó Ferenc polgármester

Határozati javaslat

…....................../2018.XI.27./Kt. számú határozat
Pannonhalma Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  lakástámogatás  rendjéről  szóló
22/2009.  (  XII.23.)  rendelet  alapján  Farkas  Zoltán  és  élettársa  Németh  Mónika,  9090
Pannonhalma, Petőfi utca 23. I/3. szám alatti lakosok részére 150.000. Ft. azaz  százötvenezer
forint összegű 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

…......................./2018.XI.27./Kt. számú határozat
Pannonhalma Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  lakástámogatás  rendjéről  szóló
22/2009. ( XII.23. ) rendelet alapján Kállai Zsolt és házastársa, Kállai-Stefankovics Felícia , 9090
Pannonhalma, István király utca 16. szám alatti lakosok részére 150.000. Ft. azaz százötvenezer
forint összegű 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

............................/2018.XI.27./Kt. számú határozat
Pannonhalma Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  lakástámogatás  rendjéről  szóló
22/2009.  (  XII.23.  )  rendelet  alapján  Lendvai  Tímea  és  élettársa  Cserkész  Bence,  9090
Pannonhalma,  Attila  utca  1.  szám  alatti  lakosok  részére  150.000.  Ft.  azaz  százötvenezer
forint összegű 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

............................/2018.XI.27./Kt. számú határozat
Pannonhalma Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  lakástámogatás  rendjéről  szóló
22/2009.( XII.23.) rendelet alapján Horváth Tamás és házastársa Horváthné dr. Gombolai Éva,
9090 Pannonhalma, Cseidervölgy 8/c szám alatti lakosok részére 150.000. Ft. azaz százötvenezer
forint összegű támogatást biztosít a fenti címen épített 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



......................................./2018.XI.27./Kt. számú határozat
Pannonhalma Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  lakástámogatás  rendjéről  szóló
22/2009.  (  XII.23.)  rendelet  alapján  Péter  Zoltán  és  házastársa  Péter  Zoltánné,  9090
Pannonhalma,  Ady  Endre  utca  14.  szám  alatti  lakosok  részére  150.000.Ft
Ft.  azaz  százötvenezer  forint  összegű  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

........................................./2018.XI.27./Kt. számú határozat 
Pannonhalma Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  lakástámogatás  rendjéről  szóló
22/2009. ( XII.23.) rendelet alapján Tóth Gábor és házastársa Fodor Beáta, 9090 Pannonhalma,
Kisfaludy  utca  4/4.  szám  alatti  lakosok  részére  150.000.Ft   azaz  százötvenezer
forint összegű 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

......................................../2018.XI.27./Kt. számú határozat
Pannonhalma Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  lakástámogatás  rendjéről  szóló
22/2009.  (  XII.23.)  rendelet  alapján  Fazekas  Gergely  és  házastársa  Fazekas  Beatrix,  9090
Pannonhalma,  Cseidervölgy  15.  szám alatti  lakosok  részére  150.000.  Ft.  azaz  százötvenezer
forint összegű 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

......................................./2018.XI.27./Kt. számú határozat
Pannonhalma Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  lakástámogatás  rendjéről  szóló
22/2009. ( XII.23.) rendelet alapján Szollinger Péter és házastársa Szollingerné Somogyi Melinda,
9090 Pannonhalma, Béke utca 85. szám alatti lakosok részére 150.000. Ft. azaz százötvenezer
forint összegű 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 

 


