
Tisztelt Képviselők! 
 
 
Amint az bizonyára mindenki előtt ismert a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtandó 
önkormányzati támogatásról szóló 8/2008. (IX. 16.) önkormányzati rendelet alapján 35 év alatti 
fiatalok - bizonyos feltételek mellett - 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást kapnak az 
önkormányzattól, amennyiben a településen vásárolnak lakást, vagy itt építkeznek. 
 
Sajnos az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy meglehetősen kevesen veszik igénybe ezt a 
támogatást.  
 
A rendelet megalkotásának célja az volt, hogy ösztönözzük a fiatal, gyermekes családokat arra, 
hogy a településen vásároljanak, vagy építsenek lakást, illetve, hogy gyermekük a helyi bölcsődébe, 
óvodába, iskolába járjon.  
 
Annak érekében, hogy a támogatást szélesebb körben lehessen igénybe venni javasoljuk az igénylés 
korhatárát 35 évről 40 évre felemelni, tekintettel arra is, hogy iskolás korú gyermeke jellemzően 
ennek a korosztálynak van.  
 
Kérem, hogy a Képviselő-testület a módosító rendeletet megalkotni szíveskedjék.  
 
Halászi, 2014. május 21. 
 

Dr. Kránitz Péter 
jegyző 

 
 
 



Halászi	Község	Önkormányzata	Képviselő-testületének	

…/2014(...)	önkormányzati	rendeltének	TERVEZETE	

a	lakásépítéshez,	lakásvásárláshoz	nyújtható	önkormányzati	
támogatásról	szóló	8/2008.	(IX.	16.)	önkormányzati	rendelet	

módosításáról	
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtható önkormányzati támogatásról szóló 8/2008. (IX. 16.) 
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) A támogatást igényelheti(k):  
a) a házastársak, illetve élettársak, ha közülük legalább az egyik személy a kérelem benyújtásakor  
a 40. életévét még nem töltötte be, vagy 
b) a kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő  
amennyiben Halászi településen, illetve Arak lakott helyen - a településen való letelepedés, vagy 
helyben maradás szándékával - lakás vásárlását, vagy lakóépület felépítését tervezi(k).” 
 

2. § 
 
(1) Ez a rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni. 
 
 



 
Hatásvizsgálat a rendelet megalkotásához 

 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján elvégzett hatásvizsgálat 
eredménye:  
 
Rendelet-tervezet címe: 

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati 
rendelete a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtható önkormányzati támogatásról szóló 
8/2008. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatása, különösen: 
Társadalmi-gazdasági hatás: A rendelet a meglévő önkormányzati rendeletet módosítja 
annak érdekében, hogy az úgynevezett lakáshoz jutási támogatást többen vehessék igénybe.  

 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

A lakáshoz jutási támogatást továbbra is kevesen veszik igénybe, a rendelet célkitűzése 
maradéktalanul nem valósul meg.  

 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 
Személyi: Rendelkezésre áll.  
 
Szervezeti: Rendelkezésre áll.  
 
Tárgyi: Rendelkezésre áll. 
 


