Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
7/2013. (II.27.) önkormányzati rendelete
az elsı lakást szerzık támogatásáról, és a lakás korszerősítéséhez nyújtott
támogatásról szóló 42/2009. (XII.15.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. §
Az elsı lakást szerzık támogatásáról, és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatásról szóló
42/2009. (XII.15.) Kgy. rendelet (a továbbiakban R.) 8. §-a következı (4) bekezdéssel egészül ki:
„8. § (4) A Bizottság méltányosságból akkor engedélyezheti az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat, ha a
kérelmezı és családtagjai a 2. § b) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkeznek, és a
család egy fıre jutó havi jövedelme a nyugdíjminimum háromszorosát nem haladja meg,
valamint fizetési meghagyás még nem került kibocsátásra.”
2. §
E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követıen
benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.
3. §
A R.
a) 7. § (1) bekezdés c) pontjában „a 6. § (1) bekezdés k) pontjában leírtak alapján szerezte meg,”
szövegrész helyébe az „úgy szerezte meg, hogy kérelmében lakáskörülményeire, szociális,
egészségügyi, vagyoni és jövedelmi viszonyaira, a támogatásra irányuló kérelem mellékletét
képezı iratokban, nyilatkozatokban valótlan adatokat közölt, amelyek számára a kérelem
elbírálásakor jogosulatlan elınyt jelentettek,” szöveg,
b) 7. § (1) bekezdés e) pontjában a „3. §-ban” szövegrész helyébe a „megállapodásban” szöveg,
c) 7. § (3) bekezdésében a „3 egymást követı” szövegrész helyébe a „legalább 3” szöveg,
d) 8. § (1) bekezdésének bevezetı mondatában a „Bizottság” szövegrész helyébe az „Egészségügyi
és Szociális Bizottság (továbbiakban Bizottság)” szöveg,
e) 8. § (1) bekezdés a) pontjában „a méltányolható lakásigény felsı határát meg nem haladó”
szövegrész helyébe „e rendelet 1. és 2. sz. melléklete szerint meghatározott lakás nagyságát és
költségét meg nem haladó” szöveg,
f) 10. § (3) bekezdés a) pontjában a „(7) bekezdés a) és b) pontjában” szövegrész helyébe „(7)
bekezdésében” szöveg,
g) 10. § (3) bekezdés d) pontjában a „3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti korszerősítendı bérlakás
fenntartásával kapcsolatos tartozása nincs, vagy a tartozások kifizetésére a szolgáltatóval”
szövegrész helyébe a „lakással kapcsolatos tartozása nincs, vagy a tartozások kifizetésére a
szolgáltatóval, pénzintézettel” szöveg,
h) 11. § (3) bekezdésében „a támogatás odaítélésének szempontjából” szövegrész helyébe „az
átvitel engedélyezésekor” szöveg,
i) 11. § (5) bekezdésében az „APEH” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg
j) 12. § (2) bekezdésében a „támogatást kapott” szövegrész helyébe a „támogatás átvitele vagy
átvállalása esetén a” szöveg
lép.
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3. §
Hatályát veszti a R.
a) 2. § j) és t) pontja,
b) 3., 4., 5. és 6. §-a,
c) 8. § (1) bekezdésében „az e rendeletben elıírt támogatásra vonatkozó feltételek mellett”
szövegrész,
d) 8. § (2) bekezdésében az „és a végrehajtási költség” szövegrész,
e) 10. § (1) bekezdésében „a támogatás iránti kérelem” szövegrész,
f) 10. § (2) bekezdése,
g) 10. § (3) bekezdésében „a támogatás iránti” szövegrész,
h) 10. § (3) bekezdés c) pontja,
i) 12. § (1) bekezdés a) pontja,
j) 12. § (1) bekezdés b) pontjában „az 5. § (1) és (2) bekezdésében szabályozott támogatás
mértékének,” szövegrész,
k) 12. § (4) bekezdése,
l) 12. § (10). bekezdése.
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