TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete
az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. (VI.01.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. (VI.01.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem jogosult támogatásra a kérelmező, ha:]
„g) az egy főre jutó havi nettó jövedelem egyedül élő, vagy egyedülálló esetén az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 1050%-át, családos esetén
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 850%-át meghaladja,”
2. §
Az R. 5. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az első lakástulajdon megszerzése esetén a kérelmező első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásaként legfeljebb 825.000 Ft kamatmentes visszatérítendő és
800.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesülhet.
(2) A kamatmentes visszatérítendő támogatás visszafizetésének időtartama a támogatási összegnek megfelelően az alábbiak szerint alakul:
a) 100.000 Ft kamatmentes visszatérítendő támogatás esetén 1 év,
b) 300.000 Ft és 400.000 Ft kamatmentes visszatérítendő támogatások esetén 3 év,
c) 600.000 Ft kamatmentes visszatérítendő támogatás esetén 5 év,
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d) 750.000 Ft és 825.000 Ft kamatmentes visszatérítendő támogatások esetén 7
év.”
3. §
A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4. §
(1) A rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba, és 2020. március 2-án hatályát veszti.
(2) Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
Dr. Juhos Szabolcs s. k.

Dr. Fülöp György s. k.

jegyző

polgármester

1. melléklet az 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 17/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelethez
1. Pontrendszer
A
1

3

C

Folyamatos tiszaújvárosi lakóhely- 1. év

2 pont

lyel, tartózkodási hellyel rendelke- 2-10. évenként

5 pont

10. év után évenként

zik
2

B

7 pont

Folyamatos tiszaújvárosi keresőte- 1-10. évenként

3 pont

vékenységet folytat

10. év után évenként

5 pont

Családi állapot

gyermekenként

10 pont

gyermekét

egyedül 15 pont

nevelő személy további
2. A támogatás összege

1

„

A

B

C

Pontszám

Visszatérítendő

Vissza nem térítendő

támogatás (Ft)

támogatás (Ft)

2

250 pont felett

825.000

800.000

3

200-250 pontig

750.000

700.000

4

150-199 pontig

600.000

600.000

5

100-149 pontig

400.000

400.000

6

60-99 pontig

300.000

300.000

7

60 pont alatt

100.000

100.000

