
Lengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének

212016, (1.29,) önkormányzati rendelete

az első lalcishoz jutók támogatásáról szóló 11l201S. (IX.21.) önkormányzati rendelet
módosításáró|.

Lengyel Község Önkormányzat Képviselő-testiilete Magyarország Alaptörvénye 32. cik*. (2)
meghaározott eredeti jogalkotó hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 9, pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
(1) Az első lakáshoz jutók tárnogatas áről' szőlő 1ll2015.( IX.l2.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 3. §-a címe a következő szöveggel egészül ki:

A támogatás mértéke, és formői

(2) A Rendelet 3. §-a kiegészül két új bekezdéssel:

(4) Az első lakáshoz jutó kérelmező a lakásvósárlástól számított egl éven belül a tartós
Ietelepedésének elősegítése, la6ingatlanhoz jutási feltételeinek javítása érdekeben
kamatmentes kölcsön igényelhet, melyet az ]. melléklet szerinti kerelmen nyújthat be az abban
foglalt igazolások csatolásálal.
(5) A kamatmentes k)lcsön ósszege maximum 120.000,- forint, melyet az igénylést követő
hónap első napjától l2 hónap alatt eglenlő havi részletekben kell visszafizetni. A tómogatás
visszafizetése alól feImentés nem adható,

(3) A Rendelet kiegészül jelen rendelet 1. mellékletével.

2.§

(l) Jelen rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben szerint a Teveli Közös Önkormányzati
Hivatal Lengyeli hodájának hirdetőábláján útján az aljegyző gondoskodik.
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Jelen rendelet kihirdetésre került: 20l6, január 29.



Alulírottak
vásárlásához

Kérelmező:

Neve:

azza\ a kérésse]

L melléklet a Z/20l6. (I.29.) ök. ren deíh?z

Lengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

KÉRELEM
fordulunk a Képviseló{estülethez, hngy lakóingatlan

- Ft kamatmentes kölcsönt szíveskedjenek részünkrc biztosítani.

k ére lmező h á za st á rs ű"/é l eítá í s ű
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születési neve:
Szül. hely, idő:
Anyja neve:
Személyi ig. sz,:
Lakcímigazolvány sz,:
Ailandó lakcíme:

hó nap óta * hó nap óta *

(a továbbiakban: Kérelmezők),

Ekartoíl (18 éven aluli) gyermekek adatai:

Név Szül. hely, idő:

A megvásárolt lakásía vonatkozó információk: (címe, az ingatlanban található helyiségek száma,
felsz er eltsége, közműves ít etts é ge, stb...)
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*lakcímigazolványban vagy személyi ígazohányban szereplőadatok alapj án



Kérelmezó/k anl,agi és biintetiijogi ielelósségiink tLrdatában kijelentik. hog1,:

- a tcnt közölt adabk a valóságnak meglelclnck,
- a 11/2015. (IX.21.) önkormányzati rendclet 2. §-írnak mcgfelelnek,
- csatolják az adásvételi szerződés másolatát,
- vállalják a kamatmentos ktjlcsön visszafizctését.
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