
Rimóc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

5/2005.(IV. 15.) rendelete 

a letelepedés elősegítésének támogatására 

 

 

A Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló 1991. évi LXV. Törvény 16. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők 

letelepedésének elősegítésére az alábbi rendeletet alkotja. 

 

   

 

1.§. 

 

A támogatásban részesíthetők köre 

 

(1) Letelepedési támogatásban részesíthető az a fiatal házaspár, akik közül legalább az 

egyik személy felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, amennyiben a házaspár 

Rimóc községben telepedett le és életvitelszerűen a településen lakik. 

 

(2) Egyedülálló személy is részesíthető támogatásban, ha Rimóc községben telepedett le 

és életvitelszerűen a településen lakik. 

 

 

2.§. 

 

A támogatás mértéke 

 

 

(1) Új családi lakóház építése esetén maximum 200.000,-Ft vissza nem térítendő  

       támogatás adható. 

       Új családi lakóház építésnek minősül a bővítés is ( tetőtér-beépítés, emeletráépítés,  

       toldaléképítés) ha az új építmény a támogatottak kizárólagos tulajdonába kerül, és az  

        lakásnak minősülő önálló rendeltetési egység. 

 

(2) Családi lakóház vásárlása esetén maximum 200.000,-Ft vissza nem térítendő  

       támogatás és maximum 200.000,-Ft kamatmentes kölcsön adható. 

 

 

3.§. 

 

A támogatás nyújtásának feltételei 

 

(1)   

         a./    A támogatási kérelmet a polgármesteri hivatalban lehet benyújtani, elbírálására  

             a képviselőtestület jogosult. A kérelem beadásakor be kell mutatni a felsőfokú  

             végzettséget igazoló iratokat és azok fénymásolatát csatolni szükséges a  

             kérelemhez. 

 

          b./   Új családi lakóház építése esetén a használatbavételi engedély és az állandó  

              lakóhely tényének igazolása szükséges. 



 

     c./   Családi lakóház vásárlása esetén a földhivatali által kiadott tulajdonjog-bejegyzés  

         bemutatása, valamint fénymásolatának csatolása és az állandó lakóhely tényének  

         igazolása szükséges. 

 

     d./   Támogatást a házaspár (a személy is) csak egy alkalommal és egy ingatlanra   

        vonatkozóan kaphat, még abban az esetben is, ha  a házaspár egyik tagja a  

        későbbiekben szerez felsőfokú iskolai végzettséget. 

 

     e./   A támogatás a jogosultság megnyílásától számított ( a használatbavételi engedély  

        jogerősségének napjától, illetve a tulajdonjog bejegyzés napjától számított) 1 éven  

        belül kérelmezhető. 

   

     f./    A támogatás további feltétele, hogy a házaspár (személy) hitelintézeti építési  

        kölcsön felvételére legyen jogosult. 

 

 

4.§. 

 

A támogatás formái 

 

(1) Vissza nem térítendő támogatás. 

 

        (2)   Kamatmentes kölcsön. 

 

 

5.§. 

 

A támogatás pénzügyi feltételei 

 

 

(1) Az a házaspár, illetőleg személy, aki a „támogatott” családi házat a támogatás  

    kézhezvételétől számított 5 éven belül eladja, elajándékozza, rendeltetését  

    megváltoztatja, másnak tartós (legalább 6 hónapi) használatra átengedi, a támogatást a  

    mindenkori jegybanki alapkamattal számított összeggel növelve, 15 napon belül  

    köteles az önkormányzat költségvetési számlájára befizetni. 

 

(2) A kamatmentes kölcsön összegének erejéig az érintett ingatlanra jelzálogjogot kell  

    az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni. 

 

(3) A támogatás fedezetét a költségvetési rendeletben tervezni szükséges. 

 

 

6.§. 

 

Értelmező rendelkezések 

 

(1) a.)    Fiatal személy: aki a kérelem benyújtásakor nem töltötte be 35. életévét.  

            Házaspár esetén mindkét félnek fiatal személynek kell minősülnie. 

       



b.) Házaspár: akik a családjogi törvény értelmében házastársnak minősülnek. 

 

c.) Életvitelszerű: állandó lakóhelyet létesített és rendszeresen az ingatlanában él. 

                   Az ingatlanában lakik, onnan indul és odaérkezik haza. 

 

d.) Tetőtér-beépítés: a lakás alapterületének bővítése tetőtérben, amely az eredeti  

 tetőszerkezet elbontása nélkül önálló rendeltetési egység építésével új     

 építményszint (emeletszint) létrehozását jelenti. 

  

e.) Emeletráépítés: meglévő épület – belső falsíkon mért legalább 1,90 métert  

   elérő  - épületmagasítással járó, függőleges irányú bővítése új építményszint    

   létesítése érdekében, amellyel önálló rendeltetési egységet jön létre. 

 

f.) Bővítés: meglévő építmény beépített térfogatának vízszintes, és/vagy 

 függőleges irányú növelése érdekében végzett építési munka (toldaléképítés, 

tetőtér-beépítés, emeletráépítés), amellyel önálló rendeltetési egység (lakás) jön 

létre. 

 

 

 

7.§. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

 

(1) E rendelet  2005. május 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépéskor  

      folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. 

 

 (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg  Rimóc Község Önkormányzatának 10/1999  

      (X.08) rendelete hatályát veszti. 

 

 

Rimóc, 2005. április 13. 

 

 

   Beszkid Andor                                                                    Lőrikné Kiss Ibolya 

     polgármester                                                                               jegyző   

 

 

 

 

Kihirdetve: 

 

2005. április 15. 

   

                        Lőrikné Kiss Ibolya 

                                 jegyző                                                              


