A Visegrádi Önkormányzat 8/2000. (X. 19.) ör. rendelete
a fiatal házasok és a családok támogatásáról
Visegrád Város Önkormányzata , a fiatal házasok támogatása, a lakosság helyben maradása
céljából a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988. (XII. 26) MT rendelet 10 § (1)-(2). bek.
alapján a következő rendeletet alkotja.
1.§
Az a visegrádi fiatal házaspár, élettárs ( a továbbiakban igénylő) akik közül legalább
az egyik fél állandó visegrádi lakos, első lakóház illetve lakás építéséhez, vásárlásához,
lakóház illetve lakás felújításához vagy bővítéséhez a képviselő testülettől a 2000. évben
maximum 300.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást igényelhet.
2.§
(1) Az 1 §-ban meghatározott támogatás csak olyan igénylőnek nyújtható, akik
a) 40 életévét még nem töltötte be
b) Visegrádon kíván lakást illetve házat vásárolni vagy építeni, bővíteni.
Az önkormányzat Népjóléti Bizottsága támogató javaslatával rendelkezik.
c) A támogatást a 106/1998. (XII.26 MT) 1 § 7. bekezdésben meghatározott
méltányolható lakásigény kielégítése céljából veszi igénybe.
3§

Különleges esetben, méltányosságból 40 éven felüli igénylőnek is megállapítható
támogatás, kizárólag lakáskorszerűsítés céljából.

4.§

(1). A támogatásra irányuló igényt az igénylő a Polgármesteri Hivatalhoz nyújthatja
be, a 2000. év november 15.-ig.
(2). A kérelemben büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell arról, hogy a
kérelem benyújtásáig magának, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének,
együttköltöző családtagjainak lakástulajdona Visegrádon nincs.
(1). Az igénylőnek igazolnia kell:
a.
Lakóház illetve lakásépítés, bővítés esetén a jogerős építési engedély meglétét,
valamint 500 eFt saját erő vagy 30 %-os készültség igazolását.
b.
ingatlanvásárlás esetén a tulajdonjog megszerzését illetve az erre irányuló
előszerződést.

5.§

(1) A támogatás odaítéléséről – a Népjóléti Bizottság javaslata alapján – a képviselő
testület dönt.
(2) A döntés alapján a jegyző megállapodást köt a Polgármesteri Hivatal nevében a
támogatást igénylővel.
(3) A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a.)
A támogatásban részesülők nevét, a támogatás célját és összegét.
b.)
A támogatás kifizetésének módját.
c.)
Azt a kikötést, hogy ha az igénylő a támogatást nem a megadott célra használja
fel, vagy a szerződés bármely pontját megsérti, a támogatást a mindenkori
jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben köteles visszafizetni.

6.§
A támogatás iránti kérelemről és a támogatásokról a Polgármesteri Hivatal naprakész
nyilvántartást vezet.
A Polgármesteri Hivatal műszaki csoportja, a támogatás felhasználását ellenőrzi.
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7.§
Ez a rendelet a kihírdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az 1993.
évi 1 sz. rendelet.

Visegrád, 2000. Szeptember

Hadházy Sándor sk.
polgármester

Farkas Márton sk.
jegyző

A rendelet kihírdetése megtörtént: Visegrád, október 27.

Farkas Márton sk.
jegyző

