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4/2ooo.(tv.:.)

számú

rendelete

a helyi támogatásokról
Szígetbecse község Képvíse1őEestülete a helyi támogatásokró1
a következő rende1etet alkotja:
1.s. Helyí támogatáskénr visszatéríténclőkamatmentes kölcsönt
lehet foIyósítaní. A kölcsön cé1jára szolgáLő keretösszeg
mindenkor az önkormányzat anyagi-1ehetőségének
.f1agysága
üggvénye.

2.

ss.

[Ielyi támogatás adható:
a./ a jogos lakásigény mértékénekfe1ső
haladó szobaszámú lakás építéséhez,
h9, - jogerős építésiengedély va1y
véte1íe1ő*s zerződés után.
b./ 1akásbővítéshez, a jogos lakásigény
határát meg.nem haIadó szobaszámígengeoery utan.

határát meg nem
va1y vásátlásá1egalább adás

mértékénekfe1ső

jogerős építésí

c./ 1akásépítésí,1akásvásárIásí pénzíntézetikölcsön
részbeni vagy te1jes visszafízetéséhez.
d./ egészségesívővíz biztosítása érdekében- lakások
vonatkozásában - a községi vízműháLózatra történő

rákötéshez.
3. s. Nem adható támogatás:
a.,/ akinek fog1a1kozásábó1 é1etvite1ébő1 arra lehet következtetni, lrogy a 2.sS. -ban megha tározottak megva1ósítására helyí támogatás né1kú1ís képes.
t'. / l!.it, i11etve egyiitté1ő munkaképes családtagjaik önhibá1ukon kívű1 nem fo1ytatnak rends zeres iiéreső
'
tevéÉenységet.
4.s. A.tárnogatás mértékéta rászorultság é.s a támogatás fclr:má1átó]. függően dif f erenciá]_tan ke11-megál1apítani az öszszeghatárok figye1embevéte1éve1, nrelyek következők:
a./ 1akásépítésesetén
3OO.OoO Ft.-ig
b./ lakásvásárlás esetén
2oo.00o Ft. -í8
c./ lakásbővítés esetén
150. ooo Ft. -íg
d./ lakás épít és i - lakás vásár 1á s i
kölcsöntörlesztés esetén
loo. ooo Ft. _íg
e./ ívővízbekötés eseEérl
20. ooo Ft. -íg
5.s. A tánrogatás odajté1ésérő1a képvise]őtestü1et dönL az éríntett bizottsága jnak. (mÜv. -eü. és -szoc . biz.ottság, va1amint
q ,pé zúgyíbízo ttság) kornyezettanulmánya és javásI.ata alapJan

6.

$. 1./

.

Ramatmente.s kölcsönt kaphat
ádjában . a7, .egy !őlg j uLó át

J

az az i.génylő, akínek csaagos hávi' neÉtó jouua"iá*

a mindenkori minimálbór: kétszeie.s összegét
1

nenihaladja

me8.

-2
2./^ heJyi támogatásra va1ó jogosu1tság e1biráLásához a
kéreLnező és a ve]_e közös háztartásban együttéLő
csa1ádtagja jövedelmi. viszonyait köte1es ígazo1ni a
kére 1mez,ő
A jövede1emigazolás a kérelem benyújtását megeLőző
hónapban elért rendszeresen járő jövede1met és az
elmú1t 12 Irónapban e1ért nem rendszeres jövede1em
L/12-d részéttartalmazza családípót1ék né1kiil.
L. /a kölcsönt havi egyenLő részletekben ke11 víss zafízetní,
.

7.ss.

minden Iró l5.-íg.
2./a kö1csön vis.s zaf ízetésénekhatáríde je:
-2. s.a,b,c, pontjaiban meghatározott eseLekben 1eg-

feljebb 10 óv.
-ívóvízbekötésj kö1csön esetében 1egfe1jebb 1 év.
3./^ mégviSsz,a nem fizetett kö1.csön ö.sszegét azonna1 vi.szsza kel1 f i zetni , ha vona tkoző í.ngatlant a tula jdono.s
8. s.

e.s.

ro.
.il

s

s.

eladja.
A visszafízeLett kö1csön összege a köveLkező években
ezen rende1et végrehaj tásához sziikséges pénzügyía1ap
egyik forrása lesz.
A fo1yósított kö1csön összegének megfele1ő értékbena
kedvezményezett vonatkoző ingatlanára jelzáIog és a
kölcsön vj.sszafízetésídőtartamára e1idegenitési tí lalom bejegyzésétke11 kikötni a kölcsön nyújtásáróI sző-

1ó megá1lapodásban.
A he1yi tárnogatás törleszté-se időtartama a1att a rendeletben szabályozott továbbí támogatás nem adható.
Ezen rende1et 2ooo. ápri1ís 3.-én lép hatá1ybal egYicte_jü1eg a 5/L999.(tv.26.) számú he1yi rende1et hatá1yát

vesztí.
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