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6. *Vállalom, hogy az első lakáshoz jutók támogatásának folyósítását követő 90 napon belül a lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt, hontalan támogatott személy esetében a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és  a tartózkodásáról szóló törvény szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást a 
Hivatal felé bemutatom. 

Igen Nem 
 
7. *Tudomásul veszem, hogy az első lakáshoz jutók támogatásával megvásárolt lakásban vagy ezen 
támogatás hozzájárulásával vásárolt építési telken kizárólag a támogatott személyek szerethetnek tulajdont. 

Igen Nem 
 
9. *Tudomásul veszem, hogy az első lakáshoz jutók támogatása a lakás vételárának megfizetésére legfeljebb 
egy alkalommal igényelhető. 

Igen Nem 
 
10. *Tudomásul veszem, hogy az első lakáshoz jutók támogatását a házastársak vagy élettársak kizárólag 
együtt igényelhetik. 

Igen Nem 
 
11. *Tudomásul veszem, hogy az első lakáshoz jutók támogatása a kérelem benyújtásának sorrendjében a 
mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott az első lakáshoz jutók támogatására elkülönített 
összeg erejéig nyújtható. 

Igen Nem 
 
12. *Tudomásul veszem, hogy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények és körülmények megváltozását 
annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles vagyok bejelenteni a Hivatal felé. 

Igen Nem 
 
13. *Tudomásul veszem, ha az eljárás során valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek vagy a 
támogatás igénybevételével érintett lakást 5 éven belül lebontják vagy elidegenítik vagy a támogatás 
folyósítását követő 5 év időtartam alatt a lakás nem a támogatott személy és családja lakóhelyéül szolgál, 
akikre tekintettel a támogatást igénybe vették vagy a lakás használatát harmadik személynek átengedik, 
azon használati vagy haszonélvezeti jogot alapítanak vagy a lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják, akkor 
a folyósított összeget az igénybevétel napjától késedelmi kamattal növelten köteles vagyok visszafizetni. 

Igen Nem 
 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 
 
Hozzájárulok, hogy a kérelemben szereplő adatok valódiságát a hatóság ellenőrizze, a kérelemben szereplő 
adataimat az önkormányzat kezelje, illetve statisztikai célra felhasználja. Tudomásul veszem, hogy a 
támogatásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt 
pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán kezelt összeg tekintetében. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
_____________________, ……. év …………………. hó ……. nap 
 
 .....................................................   .....................................................   ..................................................... 
 együttköltöző        igénylő 1.        igénylő 2. 
 (nagykorú családtag) 

 .....................................................   .....................................................   ..................................................... 
 együttköltöző        együttköltöző   együttköltöző 
 (nagykorú családtag) (nagykorú családtag) (nagykorú családtag) 
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az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV.26.) önkormányzati 
rendelethez 

 
 

I. Általános indokolás 
 
A Közgyűlés a 164/2016. (IV.30.) számú határozatával fogadta el Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ifjúsági 
Koncepcióját (2016 - 2021), melyben hosszú távú célként határoztuk meg, hogy az állami lakásépítési-és 
vásárlási támogatások mellett az önkormányzat helyi eszközökkel is segítse a fiatalok letelepedését a 
városban. A Közgyűlés döntése - a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019 évi 
költségvetéséhez kapcsolódóan hozott 4/2019. (II. 7.) számú határozat - alapján 2019. április 30-ig kell 
kidolgozni a „Haza Várunk Program” elemeit. Ennek a programnak a célja, hogy a munkaerő megtartása, 
biztosítása, érdekében helyi szinten támogassa a fiatalok, a fiatal családok otthonteremtését. Ennek 
érdekében a 2016. február 11-én hatályba lépett, az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó 
lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) kormányrendelet, és a használt lakás vásárlásához, 
bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) kormányrendelet 
szabályaihoz igazodva olyan támogatási rendszer bevezetése indokolt, melynek során vissza nem térítendő 
támogatással segíti a város az új építésű vagy használt lakás vásárlását, illetve lakóingatlan építését is. A 
rendelet elfogadásával lehetőség nyílik arra, hogy az állami és önkormányzati támogatás igénybevételével a 
kedvezőtlenebb anyagi helyzetben lévő fiatalok önálló lakhatása is megoldható legyen városunkban. A 
költségvetésben 2019-ben rendelkezésre álló összeg 25 millió forint. A tervezet alapján 40. életév 
betöltéséig az egyedül élőket, a házastársakat, élettársakat és a gyermekes családokat is egyaránt 
támogatná az Önkormányzat a család nagyságához igazodóan eltérő mértékű összeggel. Előnyben 
részesítenénk a 30 év alatti házaspárokat, élettársakat. Alapfeltétel többek között, hogy a helyi 
támogatással vásárolt vagy épített ingatlant a támogatás folyósítását követő 5 év időtartamig a támogatott, 
illetve családja életvitelszerűen lakóhelyként használja, a kérelmező családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum hétszeresét, legfeljebb két tagú család 
esetén a kilencszeresét, vagyonuk értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét 
nem haladja meg, továbbá társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkeznek. A Javaslat alapján nem 
részesülhet támogatásban, aki vagy vele együtt költöző családtagja saját tulajdonú lakását 10 éven belül 
elidegenítette. 
 
A rendelet megalkotására eredeti jogalkotói hatáskörben kerül sor. A javasolt szabályozás - az előkészítő 
álláspontja szerint - az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll.  
 
 

II. Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 
A rendelet célját határozza meg, továbbá azt, hogy új építésű lakás, használt lakás vásárlása, új lakás 
építésére vehető igénybe a támogatás.  
 

2. § -hoz 
 
A rendelet alkalmazása kapcsán felmerülő fogalmakat határozza meg, vagy az ezekre vonatkozó hivatkozást 
tartalmaz.  
 
 








