
Helyi lakáscélú kamatmentes kölcsön 
Ügytípus Helyi lakáscélú visszatérítendő kamatmentes kölcsön 

Rövid leírás A lakáscélú támogatással kapcsolatos ügyekben az Oktatási és Szociális 
Bizottság dönt. Helyi önkormányzati támogatásban részesülhetnek azok a 
lakáshoz jutó házasok, élettársak, gyermekét egyedül nevelő szülők, akik 
vásárlás, építés útján Boconádon kívánnak letelepedni, illetőleg azok a boconádi 
lakosok, akik meglévő lakásukat korszerűsíteni, bővíteni, felújítani kívánják.  
Házastársak, élettársak kizárólag együtt részesíthetők helyi támogatásban. Helyi 
támogatás nyújtható a Boconád közigazgatási területén lévő magántulajdonú 
lakóház  építéséhez, bővítéséhez, magántulajdonban álló új, használt, vagy 
értékesítés céljára épített lakás vásárlásához, elemi kárt szenvedett lakás 
helyreállításához, újjáépítéséhez, lakás felújításához, korszerűsítéséhez. 
A támogatás formája: kamatmentes kölcsön, mértéke 100. 000 vagy 150. 000 Ft. 
A támogatás összegét 2 év alatt egyenlő részletekben kell visszafizetni, ez alól 
felmentés nem adható.  
Nem adható támogatás, ha a képviselő-testület által lakástámogatás céljára 
biztosított éves keretösszeg elfogyott; ha a kérelmező és a vele együtt lakó, 
együtt költöző személyek számát figyelembe véve az 1 főre jutó havi nettó 
átlagos jövedelem családok esetén a mindenkori nettó minimálbér 150 %-át, 
egyedül élő esetén pedig 200 %-át meghaladja; annak, aki lakását, ingatlanát az 
elmúlt öt évben szabad forgalomban elidegenítette, vagy önálló ingatlannal 
rendelkezik;  annak, akinek önkormányzati lakáson fennállt bérleti joga az 1993. 
évi LXXXVIII. tv. 24.§. (1) bekezdésének a-d/ pontja miatti felmondás miatt 
szűnt meg; annak, aki a megkapott támogatást rendszertelenül fizette vissza; 
annak, aki 5 éven belül már kettő alkalommal részesült e rendelet szerinti 
támogatásban; annak, akinek e rendelet szerinti támogatásban már részesült, és 
szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegte. 

Az ügyet intéző  Koczkáné Pamlényi Mária 

Ügyfélfogadási idő: hivatal nyitvatartási idejében 

Igénylő Boconád területén lakóhellyel rendelkező személy 

Ügyintézési határidő a hatóság testületi szerv, így a hatáskörébe tartozó ügyben 21 napon belül,  vagy 
ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen, legkésőbb 
azonban két hónapon belül határoz 

Ügyintézés díja nincs 

Szükséges iratok Kérelem, valamint a családban élő személyeknek a kérelem benyújtását 
megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás 

Kapcsolódó 
jogszabályok 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény; 
Boconád község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011(VI.27.)  
önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásról 

 


