Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete
a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról szóló
13/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ötv.16.§ (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a lakáscélú helyi támogatás eljárási szabályainak módosítása céljából a
következőket rendeli el:
1.§
(1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakásépítés és vásárlás helyi
támogatásáról szóló 13/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 7.§ (2)
bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni, amelyhez
csatolni kell (...)
h)

3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot abban az esetben, ha a támogatást nyújtó
hatóság a tulajdoni lap adatait nem tudja díjmentesen beszerezni az Önkormányzat
számára hozzáférhető TakarNet adatátviteli hálózatból.

(2) A rendelet 7.§ (3) - (6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(3)

A lakáscélú támogatás elbírálásához a Népjóléti Osztály szociális célú támogatáshoz
szükséges adatgyűjtés jogcímén díjmentesen beszerzi a Földmérési és Távközlési Intézet
(Budapest, Bosnyák tér 5.) által működtetett TakarNet adatviteli hálózatból a
támogatási kérelemmel érintett ingatlan adatait. Az érintett ingatlan tulajdoni lapja
adatainak Népjóléti Osztály részéről a TakarNet hálózatból történőbeszerzésére
mindaddig lehetőség van, ameddig az érintett jogszabály ennek beszerzését díjmentesen
lehetővé teszi.

(4)

Lakásvásárlás esetén a támogatás folyósítására csak a végleges adásvételi szerződés
megkötése után kerülhet sor.

(5)

A támogatásra irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályához kell
benyújtani. A Népjóléti Osztály a bizottsági döntéshez előkészíti a kérelmeket és azokat
az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság elé terjeszti

(6)

A kérelem benyújtásának határideje minden évben:
a.
az április havi elbíráláshoz: március 1. - március 31. között
b.
a szeptember havi elbíráláshoz: augusztus 1. - augusztus 31. között

(3) A rendelet 7.§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
(7)

A visszatérítendő lakáscélú támogatás felhasználásáról szóló megállapodásban a
támogatás összege erejéig rendelkezni kell a jelzálog ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzéséről abban az esetben, ha a Bizottság által megállapított visszatérítendő
támogatás összege a százezer forintot eléri. A vissza nem térítendő támogatás esetén a
jelzálog bejegyzéséről nem kell rendelkezni.

2.§
E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Kiskunhalas, 2011. február 28.

Gyovai István.
polgármester
Záradék:
A rendelet 2011. március 2-án kihirdetésre került.

Dr. Ferenczi Mária
jegyző
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jegyző

