
Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 
többszörösen módosított  5/1991 (V.3.) sz. rendelete  
a lakáshoz jutás és lakhatás feltételeinek javítására. 

 
 
 
1. §  A rendelet hatálya kiterjed: 
 A község belterületén építeni, vásásrolni szándékozó, illetve családi lakóház  
 tulajdonnal rendelkezőkre – a továbbiakban ingatlan tulajdonosra. 
 
2. §. (1) Támogatásba részesíthetők köre: 
  a./ Önálló építési telken családi lakóházat építők. 
  b./ Meglévő épületet ikresítéssel, tetőtér beépítéssel, vagy egyéb bőví- 
       téssel kétlakásossá átalakítók, ha az azt követően több család elhe- 
       lyezését fogja szolgálni. 
  c./ A községben családi lakóházat vásárolók. 
  d./ Kivételes esetben építési telket vásárlók, ha beépítési kötelezettsé- 

     get vállalnak. 
e./ Kamatterhek részbeni átvállalásával a korábban községben OTP  
     kölcsönnel épített, vagy vásárolt lakások tulajdonosai ha a család 
     korábbi kölcsön törlesztő részletei, és annak kamatai megfizetése            
     esetén ellehetetlenülnének. 

 
      (2) A támogatás módja: 
 
  a./ Kamatmentes kölcsön az (1) bek. a-c pontjai szerint lakáshoz jutók
  b./ vissza nem térítendő támogatás az e./ pontba meghatározott kamat- 
       átvállalás, illetve egyéni elbírálás esetén a –c pont is. 
  c./ Részletfizetési kedvezmény önkormányzati telek, vagy lakás megvé- 
       tele esetén. 
 
      (3) A támogatás mértéke: 
   
  a./ Kamatmentes kölcsön maximum 200.000.- Ft, az éves költségvetés- 

     ben e célra elkülönített összeghatárig. 
  b./ Kamatvállalás a kamatteher legfeljebb 50 %-ig. 
  c./ Részletfizetés telekvásárlásnál legfeljebb 12 hó, lakásnál 60 havi tör- 
       lesztéssel. Ez utóbbinál a vételár 50 %-ának egyösszegű megfize- 

     tése  kiköthető, a kedvezmény a fennmaradó részre is adható. 
    
      (4) A támogatás feltételei: 
 
  a./ Támogatás annak adható, akinél az 1 főre eső nettó jövedelem a  
       mindenkori bérminimumot nem haladja meg, illetve 
  b./ az ingó vagyon a személyes szükséglet helyben átlagos mértéket 
       túl ne lépje, illetve 
  c./ Első lakás szerző legyen, vagyis korábban sem lakástulajdona, sem  
       résztulajdona nem volt. 
 
 



 
3. §. Nem részesíthető támogatásba: 
 

(1) Aki állami (OTP) kölcsönt sem kaphatna, mert nem rendelkezik annak feltéte- 
leivel, ( munkahely, illetve végrehajtható jövedelem) 

(2) Akik önhibájukból kerültek olyan helyzetbe, hogy nem képesek lakásgondjuk 
megoldani. 

(3) Akik rendelkeznek, vagy rendelkeztek lakástulajdonnal, ill. résztulajdonnal. 
(4) Akik lakáshoz jutásuk szándékát, vagy kamatterheik bizonyítani nem tudják. 

      (5) Az a házaspár akinek valamelyikétől  a képviselőtestület - az önkormányzattól   
           korábban vásárol építési telkét visszavásárolja, az lakáshoz jutásával kapcso- 
           latosan kamatmentes kölcsönben nem részesíthető. 
 
 
4. §. A támogatás igénybevétele: 
 
      a./ A támogatás kérését írásba kell benyújtani, melynek a személyi adatokon  
           túl tartalmazni kell az ingatlan hrsz-át, 

- lakásépítésnél az építési engedély létét, az építkezés készültségi fokát, 
- lakásvásárlásnál az adás-vételi szerződésre és a saját erőforrásokra való 

utalást. 
- kamatátvállalásnál a kölcsönszámla számát, 
- a kérelmező ( illetve társa) munkahelyét és jövedelemigazolásuk 

 
5. §. A 4. §. szerinti kérelem a képviselőtestület soron következő ülésén bírálódik el. 
        A támogatásról írásos megállapodást kell kötni, mely tartalmazza a támogatás  
        mértékét, módját, a törlesztésekre vonatkozó adatokat az önkormányzat jelzá- 
        log jegyeztetési jogát. 
 
6. §. A rendelet a kihirdetés napjától lép érvénybe. Ezzel egyidejűleg a 2/1986 Ta- 
        nácsrendelet hatályát veszti. A rendelet szabályait legfeljebb 1992. június 1-től 
        lehet alkalmazni. 
 
 
Rimóc, 1992. május 3. 
 
 
 
 
Beszkid Andor      Bakóné Valkó Zsuzsanna  
polgármester         jegyző 


