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Előterjesztés 

 
A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (02.25.) Ör. számú rendelete 9. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 
alapján, a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. sz. rendeletben 
(továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint – Biatorbágy Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága (a továbbiakban: 
Bizottság) minden évben dönt a lakásépítés és vásárlás tárgyában benyújtott 
kérelmekről és a költségvetésben szereplő összeg erejéig határoz a kamatmentes 
kölcsöntámogatások, illetve vissza nem térítendő támogatások odaítélésről. 
A pályázat eljárási szabályairól a Rendelet III. Fejezte rendelkezik, ezen belül a 13. § 
(2) bekezdése a tárgyévi kérelmek benyújtási határidejeként minden év január 1. – 
április 30. napja közötti időtartamot szabja meg. A 14. § (1) bekezdése értelmében a 
kérelmeket a Bizottság a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül bírálja 
el. Fenti határidőt a Rendelet úgy határozta meg, hogy a támogatott pályázókkal 
történő szerződéskötést, további ügyintézést (például jelzálogjog ingatlan 
nyilvántartásba történő bejegyzése) követően legkésőbb nyár végén a támogatási 
összeg kifizetésre kerülhessen, segítve ezzel a pályázati cél mielőbbi 
megvalósulását.  
A döntéseket követően az elmúlt évek során számos alkalommal keletkezett 
maradványösszeg a Képviselő-testület tárgyévi költségvetésében e célra 
elkülönített keretből. Ugyanakkor az Igazgatási Osztályhoz forduló, támogatás iránt 
érdeklődő ügyfelek szóbeli kérelmei évről-évre azt mutatják, hogy nagy igény van a 
határidő letelte után felmerülő, de tárgyév végéig megvalósuló lakáscélú tervek 
támogatására.  
A felmerült igények orvosolhatóak lennének, ha a Rendelet szerinti határidőt követő, 
tárgyévi júniusi bizottsági döntéssel egy időben, az esetlegesen keletkezett 
maradványösszeg erejéig a Bizottság dönthetne arról, hogy újra megnyitja a 
pályázati lehetőséget. A javasolt benyújtási határidő – a tárgyévi kifizetés és 
megvalósulás biztosítása érdekében – július 1. – augusztus 31. közötti időszak, az 
elbírálási határidő (a Rendelet 14. § (1) bekezdése értelmében) a Bizottság részére 
maradna a 60 nap.  



 
 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
megtárgyalni és a módosító rendeletet megalkotni szíveskedjék.  
 
Biatorbágy, 2018. június 11.  
 
 

   Tarjáni István s.k. 
   polgármester 

 
 

 
Összeállította, felelős: Pomaházi Krisztina osztályvezető (Igazgatási Osztály) 



 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2018. (VI.28.) önkormányzati rendelete 

 
a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 

26/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1.§ A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet 13. § (3) 
bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(3) A Bizottság a (2) bekezdésben rögzített határidőre beérkezett pályázatok 
elbírálásáról szóló döntésével egy időben határozatot hozhat arról, hogy a Képviselő-
testület tárgyévi költségvetésében e célra elkülönített keretből esetlegesen 
fennmaradó maradványösszeg erejéig, tárgyév július 1. – augusztus 31. napja közötti 
időtartamra ismét kiírja a pályázatot. A tárgyévben határidőn túl érkezett kérelmek 
elutasításra kerülnek. 
 
2. § E rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 

Tarjáni István         dr. Kovács András 
 polgármester                    jegyző 
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