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4 / 2020.(I.| 4.) önkormányzati rendelete

a letelepedési támogatásról

az azt módositó 7/2020.(Y.18,), a 20/2020.(XII.04.),és altl2L2L(VI.14.) számú rendelettel egységes
szerkezetben

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-tesülete az Alaptö rvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében elj iirva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet célja

A rendelet célja, hogy a helyben lakást elősegítő támogatás feltételeinek, mértékének és eljáLrási
rendjének szabá|yozásáva|, Szikszó Varos Önkormiinyzat (továbbiakban: Önkormán 1zat) gazáasági
lehetóségeivel összhangban meghatfuozza azon rendelkezéseket, amelyekkel az önkormányzat a
közigazgatási területén letelepedni szándékozó szanélyeket segíti.

2.§l A rendelet hatálya

(l) A rendelet szernéll hatálya kiterjed az önkormá,rryzat közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási
hellyel rendelkezÓ, illetve azí létesítő természetes személyekre.

(2) A rendelet tárgy hatálya kizárólag Szikszó város kőzigazgatási területár található, az ingatlan-
nyilvá,rrtartásba b ejelyett lakóingatlanokra (továbbiakban együtt: lakóingatlanok) teded ki.

3.§
Letelepedési támogatáshoz jutás feltételei

(l) A letelepedési támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás formájában a te|epülésen
letelepedni kívrirró polgri,rok lakhaási feltételeinek elősegítése, lakásproblémáik megoldása céljából
nyujtható a rendeletben meghatarozott feltételek együttes teljesítése esetén.
(2)2'a Az Önkormányzat letelepedési trá,rnogatást nyujt (továbbiakban támogatris) Szikszó város
kÖzigazgatási területén belül (belterületen) a Iegalább víz, villany, csatoma kózművel, és útcsatlakoziissal
ellátott

l. ÖnállÓ helyrajzi számon nf lvántartott új lakás (alapterület legfeljebb 90 m2;. családi ház
(alapterülel legfeljebb 250 ml) építéséhez,

2, használt lakás (alapterülete legfeljebb 90 m2), vagy családi hriz (alapterülete legfeljebb 250 m21
vásárlásához, amely ingatlanok vételá,a nem haladja meg a 30 millió forintot.

(3) A támogatás
1. összege: építés esetén 1.000.000.-Ft, vásárlás esetén 500,000.- Ft,
2. formája: vissza nem térítendő,
3. kifizetóse: bankszámláLra utalással történik az Önkormányzat javára történő sikeres jelzálogiog

bejegyzést követő 8 napon belül,
4. fonása: a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatiirozott költségvetési előirányzaí,
5. a kérelem beérkezésének sorrendjéberr, a mindenkori költségvetésben ezen célra elkiilönített

keretösszeg erejéig kerül megállapitásra, kifizetésre.



(4) Támogatás iránti igénl nyújthatnak be
l. a (házassági anyakönywel igazoltan),

nflatkozatot elektronikus nyilvántartásba bejegyzett élett,ársak (közjegyzői okirattal
),

egyedülállóként nevelő szülók (egyedülállóságot bírósági ítélettel, gytá,Lrnügyi

esetén,

2.

J.
igazoltan),

: kérelmezők) amennyiben ők vásárlást vagy az építést követően lesznek a üfunogatott

nyújtásanak további feltételei :

fejében a kérelmezőknek vállalniuk kell, hogy a tírnogatás folyósításától számitya
8 évig Szikszó az álluldó lakhelyiik.

családjában, illetve az egyedülállók esetében az 1 fore jutó nettó jövedelem haladja
öregségi nyugdíjminimum másfélszeres összegét (42.7 50.-Ft)

tulajdonában a tárnogatással érintett ingatlanon kívül Szikszón lakáscélú ingatlan
50 %-os tulajdoni hárryada lehet, amelyet tulajdonkózösség megszüntetés e, vagy

útján szereztek, és azl a tulélő szülő/nagyszülő haszonélvezeti joga terheli, és az ő
szolgálja.

a kérelem benyújt,ását közvetlenül megelózően 180 napos folyamatos
tási jogviszonnyal kell rerrdelkezni.

legalább - a20l1. évi CXC. tőrvény 1. §. (1) bekezdés szerinti - közepfoku iskolai
rendelkeznek - a bizonltvany másolatával igazoltan.

hatósági erkölcsi bizonltvánnyal kel| rendelkezniük.
bármelyike korábban vissza nem tédtendő letelepedési támogatásban nem részesült

: nem - a Polgári törvénykónyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. §. (l) bekezdés l.
meghatározott - hozzátutozóluktól, illetve Szikszó Város Önkormrá,rryzatától

ri.i< meg a lakást, há,zat.

az önkormii,rryzattal, az önkormányzat intézményével szemben lejárt tartozása
nlncs.

kizétrólag egy ingatlan tekintetében és egy alkalommal kaphatnak támogatást.
vagy kérelmezók életkora a kérelem benyújtasának időpontjában a 45, életévet nem

a meg.

(ó) A (4) lésben meghatározott feltételeknek házastrársi, - élettri,rsi kapcsolatban élők
félnek meg kell felelnie.

4,§
A támogatás odaitélésének rendje

iránti kérelem
lakás, haz epítese esetár az építésügl hatóság - az építés megkezdésének bejelentéséről
szóló - jékoztatásától számított 90 napig.
lakás, hén vásér|ésa esetén adásvételi szerződés birtokában legkésóbb a szerzódéskötést

§

6.
7.

(l)A
1.

)
követó napig

nyujtható be.

(2) A kérel érdernben akkor bírálható el, ha az epítés megkezdésének bejelantése, valamint az
adásvételi e rendelet hatályba lépését követóen keletkezett.

(3) A kérelmet jelen rendelet 1. szrá,rnú mellék|etében talá|ható formanyomtatványon kell benyujtani.



(4) A kérelemhez mellékelni kell:
a, a szernélyi adatok igazolásá,ra vonatkozó dokumentumokat,
b. teljes bizonltó erejú magri,rrokiratba vagy közokiratba foglalt nflatkozat a

bekezdés l. pontja szerinti kötelezettségválla|ásokról,
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiállított okirat a 180 napos fo
jogviszony meglétéről,
iskolai végzettsé g igazoliséra: bizonyitvárry(ok) egyszeni másolata,
90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonftványt,
a Nemzeti Adó- és Vámhiv atal á|ta| kiállított okirat a köztartozásmentesség
új lakóingatlan építése esetén a bejelentéshez kötött építési tevékenységról
igazolását,
használt lakóingatlan vásáLrlása esetén az ingatlarr adás-vételére vonatkozó
hitel és pénzkölcsön nyújtása szolgáltatás igénybevétele esetén a
hiteligérvénl,

(5) A helyi támogatás iránti kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testiilet dönt.

(6) A Szikszói Közös Önkormá,nyzati Hivata| a kérelem benyújtísát követő 30 napon
üímogatási cél valós műszaki tartalmát, megvalósíthatóságát, a közmúvek meglétét,
helyszíni szemléról készilt jegyzőkónyvben rögzíti, amelyet a döntésre
előterj esáéshez mellékelni kell.

(7) A kérelmet el kel| utasítani, amerrnyiben az
a. a kérelmezó a hiánypótlasi felszólíüísban foglaltaknak az abban

hiánfialanu| nem tesz eleget, vagy
b. a helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvben foglalkk alapjrfur a tii.rnogatással

nem felel meg a rendeletban meghatározott feltételeknek.

(8) A támogatás erejéig a támogatott ingatlanra a tá,rnogatás folyósíüísát megelőzően
jelzálogioga bejegyzésre kerül, a támogatás folyósítasát követő 8 évig. Terhelt
kérelmezőnek a.megállapodás megkötése előtt csatolnia kell a korábbi jelzl
nflatkozatát az Onkormányzat sikeres jelzálogjog bejegyzéséhez. A je|zálogjog
későbbi törlésével kapcsolatos költségek a támogatottat terhelik.

(9) A támogatás nyújtására írásban kötött megállapodás alapján kerül sor. A
kötni a taínogatíis azonnali egy összegben való visszafizetésének kötelezettségét a
együtt, ha

1. a Támogatott megtévesáéssel, felrevezetéssel jutott a üímogaüíshoz,
2. azt aTámogatott nern a üírnogaüisi célnak megfelelően hasznáta fel,
3. a Támogatott a rendeletben meghatározott lakásigényét meghaladó mértékú

vásárlásár4 epítésáe fordította.
4. a üímogatással vrásárolt lakóhéaba az adásvételi szerződés megkötésétől szi,ínított

építés esetén az epítésügl hatóság - az építés megkezdésének
tájékoztatástól szárnított 3ó hónapon belül nern létesít állandó lakóhelyet
érintett ingatlanban.

5. a Támogatott a támogatás nyújtását követő 8 éven belü| megsziinteti
lakóhelyét

(l0) Nern kell a tárnogatást visszafizetni:
l. ha a tii,rnogatrissal érintett lak{í§t, házat azért idegenítik el, mert masik lakrisi

lakást, hrlzat kívárurak Szikszón építeni vagy vásárolni. Ebben az esetben a

d.
e.

f.

h.
i.

bejegyzeít je|z6log|ogot át kell jegyeztetni az újonnan megvasáLrolt vagy epitett
ingatlanra

3. § (5)

biaosítási

bejelentés

által kiállított

ellenőrzi a

testületi

időpontig

ingatlan

önkormánvzat
esetén a

hozzájátrulő
és annak

ki kell
kamatokkal

csa|ádi ház

napon belül,
szóló -

a támogata§sal

állandó

kielégítő



2. ha megszúnése esetén a vagyonközösség megsziintetése érdekében idegenítik el az
és a házastarsak eglke másik lakást vásrlrolt, vagy epített Szikszón.

szerinti visszafizetésről a haüískör gyakorlója dónt,

5.§
záró rendelkezés

követő napon lép haáyba.

dr. Tóth Zita sk. Sváb Antal sk.
polgármester

dr. Tóth Zita sk.

(l l) A (8)

A rendeletet

Szikszó, 2020.

A rendelet

1. Az 1.§-t
napjától.
2. Az3.§ (2)
december 05.
3, Az 3.§ (5)
december 05.
4. A 3.§ (2)
június 15.

5. A 3.§ (5)
június l5. napj

szerkezetbe foglalva: Szikszó, 2021. jú$e$*N: 

É#%
Zita,

a 7 /2020.(Y.18.) szrfunú önkormányzati rendelet, Hatá,lyos 2020. május 19,

módosította a 20/2020.(XI.04.) szri,rnú önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.

módosította a 20|2O20.(XIL04.) szrimú önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.

módositotta a 1ll202l.(YI.14.) számú önkormrirryzati rendelet, Hatályos 2021.

kiegészítette a 1l/202l.(YI.14,) számú önkormányzati lendelet. Hatrilyos 202l.
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l. szrárnú melléklet a 412020.(I.14.)

rÉnu,Bu LETELEpEDÉsI TÁMoGATÁsrroz

Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testtiletenek a letelepedési
szóló 4/2020.QL l4.) rendeletéhez

lakr{sepítéshez új vagy hasznát lakás vrásárlrásához (l )

I. AKÉ,RELMEZÓADATAI

(1) A megfeleló alrá,húzandó, (2) Nem magyar ál|ampolgá,Lr esetén fel kell tíintetni, ha a
bevándorolt, letelepedett, oltalmaz ott vagy menekü|t jogállású.

II. A KÉRELMEZŐVEL EGYÜtr LaxÓx.qn,{raI

rendelethez

Név (lánykori név is)

nőtlen/trajadon, házas, elvált, özvegy, különéló (t)

I(érelmező
munkahelye, havi
jövedelme, (nyugdijas
esetén tözsszáma,

NÉV (leánykori is) Születési hely
és idő

Anyja neve TAJ száma Á arnpolgársága,
rokonsási fok



III. JÖVEDELEM NYILATKOZAT
(A család valamennyi tagjának jövedelme)

élő személyek ery főre jutó havi jövedelrne (üryintéző ki!) ......................

év ............,...,............. hó ......,..,.. nap

és más foglalkoztatási

és egyéni vállalkozísból,
illetve szellemi és más

jáLrási hivatal és
szervek által folyósított

B c
A iövedelem típusa kérelmezó A család valamennyi tagiának iövedelme

l.

2.

Tlwéra, gyermekgondozási
táhosatá§ok

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerú
reüd§zeíes szociális elláüísok

5.

6. Egyéb jövedelem

,7. Ósszes jövedelem

kérelmező aláírása kérelmező aláírása

6



(1) a megfelelő

Iv. LETELEPEDÉ,sI rÁuocarÁs
Az érintó adatok

hó .,..,....... napKelt: Szikszó,

kérelmező

IGEN NEM (1)

Haszonélvező /

pénzintézeítől pénántézeti kölcsönt (l
nern veszek igénybe (1)

A érintett ingatlan helyrajzi szírna:

Teher van az ingatlanon?

Ha IGEN - kinek a javára:

Az ingatlan tulajdonosaL/-ai:

1. személy neve: / tulajdoni arány

2. személy neve / tulajdoni arriLrry

A pénzintézet megrevezése:

kérelmező aláírása



Kijelenterr1

l)

V. NYILATKOZATOK

tulajdonában Szikszón a támogatással érintett ingatlanon
legfeljebb 50 %-os tulajdoni hányadot nem meghaladóingatlan

>, vagy öröklés útjri,rr szerezett ingatlanrész, amely a túlélő
i joga terheli, és az ő lakhatasát szolgálja.

egyike sem részesü|t korábban elsó lakáshoz jutók vissza nem tédtendő
Szikszón.

nem - a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törveny 8:l.§ (1) bekezdés
meghatá(ozott - hozzátartozótól vásárolják meg a lakást.

az önkormiá,rryzatta|, az önkormáLrryzat intézményével szemben lejri,Lrt

tartozása adóhátraléka nincs.

valaki javára egyéb, az ingatlan-nyilvrfutartásba bejegyzett jog áll fenn:
(l )/ (1) a megfelelő alfiúzandó /
jogosult neve:

Tudomásom arról hogl:

1)T fejében, mint kérelmezónek vállalnunk kell, hogy a támogatás folyósításától szrá,rnítva
8év Szikszón állandó lakhelyet létesiünk.

2)T erej éig a tárnogatott ingatlanra a támogatás folyósítását meg e|őzően az Önkormányzat
bejegyzésre kerül a támogatást követő 8 évig. Terhelt ingatlan esetén a

kívül lakáscélú
tulajdonközösség
szüló/nagyszülő

Az
igen -
Ha ir

5)

:k a megálapodás megkötése előtt csatolnia kell a korábbi jelálogjogosult
nflatkozatát az Önkormányzat sikeres jelzálogjog bejegyzéséhez. A megállapodás

a)a
b)a
c)a

Büntetőjogi

ügyvédi a jelzá|ogjog bejegyzésével, és annak későbbi töílésével kapcsolatos
a támogatottat terhelik.

3)A Szikszó Viáros Önkormrányzat Képviseló-testiilete bírálja el. Együttmiíködési
bekövetkezésétkeretében a Jegyzónek írásban be kell jelartenem a változás

követő 8 belül:
érintő változást,

adataimat érintó változást, és
yi tárnogatással érintett ingatlan eladásának, elcserélésanek tényét.

felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak az adatvódelmi törvényben

szerinti eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

év ............,................. hó ..,..,...... nap

kérelmezó aláirása

8

kérelmezó aláírása



VI. VAGYONNYILATKOZAT
(A kérelmező és családja vaglona)

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótel€k-tulajdon (vagy á.llandó, illetve
városlközség ..... út/utca ,.....,............. hsz.
hrfuyad: ,.........., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* ....,........... Ft

tartós használat):
alapterülete: tulajdoni

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfeleló alahúzandó)

megnevezése (zétríkerti építmény, múhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb,): ...................,..,.....

2. Üdtilőtrrlaldon és üdttlőtelek-tulajdon (vagy á,llandó, illewe tartós használat): cime: ...]...........,.....,.
vá,ros/község ........ útlutca hsz. alapterülete: ...,.,...,. rr{2, tulajdoni
hányad: ........,... ........, a szerzés ideje: ..,...,......... év
Becsült forgalmi érték:* ............,..,,.., Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló epület-(epületrész)tulajdon (vagy állandó haszrrálat):

clme1
1

,r|-,

4. Termőftildfulajdon (vagy ál|andó használat): megnevezése:

szerzés ideje, valamint a gyártás éve:
Becsült forgalmi érték: * *

ö/ tehergépjármü, autóbusz, motorkerékpiár, vízi- vagy egyéb jármű:
rendsziám

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságrak megfelelnek. Hozzíjrá,rulok a
adatoknak a szociális igazgatísi eljárásban történő felhasznáásáho z, kezeléséhez.

Kelt: Szikszó,....,..... év .... hó,..,........ nap

kérelmező aláírása kérelmező

Megjeglzés:Ha a kérelmezó vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel
akkor a vagyonnyilatkozat megfeleló pontját a vagyontárgyak számával egyezően kitölteni.
Amennlben a vagyonnyilatkozatban feltiintetett vagyon nem a Magyarország van, a
forgalmi ertéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénzrrernében is fe| kell ttintetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi ertékét k
** Becsült forgalmi értékként a jrirmű kora és állapota szerinti értékét kell feltiintetni.

feltiintetni.

típus

9



1.) a.) epités jogerós épitési engedély,t, mely 90 napná| nem régebbi,
b.) esetén adásvételi szerzódést.

2.) §zernélyi igazolására vonatkozó dokumentumokat

- a 2011. évi CXC. törveny 7. § (1) bekezdés szerinti - közepfokri iskolai
i gazoló bizonyttvá,rryátrak másolatát.

hatósági erkölcsi bizonyítvanyát (90 napnál nem régebbi).

mely szerint kérelmezőknek köztartozása nincs.
igazolást (Pl.: hrázassági anyakönyvi kivonat, élettársi jogviszony igazoló

i okirat, bírósági ítélet, gyárnügyi okirat )

a kérelem beadását közvetlen megelőzően l80 napos folyamatos
i jogviszonyról szóló igazolását.

nyújtása szolgáltatás igénybevétele esetén a pénzintézet .í|tal kiállított

családja jövedelmét a kérelem benyujtását megelőző hónapra vonatkozóan.
igazolásfua szolgáló iratok különösen:

szátrmazó jövedelem és táppénz esetén a munkáltató által kiállított

száttmazó jövedelem esetén a lezriLrt adóévről az állami adóhatóság által
igazolás, a le nem zírt időszaka vonatkozóan a könyvelói igazolás vagy a vá|lalkozó

nflatkozat,
egyéb nyugdíjszení ellátás esetén a kifizető által kiállított nyugdíjközlő |ap és az

havi nyugdíj szelvény,
a megelőlegezett gyermektartásdíjat, a felvett vagy megfizetett tartásdíj

igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, és a
megállapító jogerós bírói ítélet, vagy a szülők között létrejött megállapodás, a

határozata, ennek hirá,rryában személyes nf latkozat,
i szervek által folyósított rendszeres pénzellátás esetén az erról szóló határozat,

l származó jövede|em esetén a bérleti szerzódés,
a közep- vagy felsőoktatási intézmeny álta| kiállított igazolás,

a tii,rnogatást kérő jövedelemmel nem rendelkezik , úgy az ál|arri foglalkoáatasi
történő együttműködést igazoló irat, az a)-h) pontba nem tartozó jövede|an esetén
em tipusának megfelelő igazolás.

egy lakásban, vagy szernélyes gondoskodást nyujtó bentlakásos szociális,
le|mi intézményberr együtt lakó, ott beje|entett lakóhe|lyel vagy tartózkodási hellyel
közeli hozzÁtartozók közössége ;

közeIi

3.)

5.) NAV i
ó,) Családi

7.)

8.) Hitel és

(a)

(b)

(c)

(d)

a)a
b)a

(e)
(0
(g)

(h)

az é|ettárs,
l fiatalabb, önálló keresettel nem renclelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb.

nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulrnifuryokat folytató;
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali
tanulmányokat follató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek,

és a Ptk, szerinti gyermekvédelmi nevelószülő által e jogviszonya keretében

önálló

kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
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háztatás: az egy lakásban együtt
rendelkezó személyek közössége;)

c) korhatiá,Lr.a való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, i|letve a testi, erzél
vagy beszedfogyatékos ver szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nt
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzóen
továbbiakban: fogyatékos gyermek),

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a ver szerinti és az örökbe
a szülő hí"ástársa vagy élettiá,rsa, valamint a db) vagy dc) alpontban megh atározott
megfelelő testvér.

egedüIéIő: az a személy, aki egyszemélyes há,ztartásban lakik;

lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy

11.) Polgári törvónykönywről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés l.
Houótartozó: az élettáts, az egyeneságbeli rokon házastrfu.sa, a hrizastárs eg
és testvere, és a testvér házastársa;

értelmi
gyermek,

fennállt (a

szülő,

alapján:
rokona

ll




