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8/1994.(II.1.) sz. önk. rendelet

a helyi támogatás visszafizetésének rendjéről

*

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése felhatalmazása alapján a helyi támogatás visszafizetésének feltételeiről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §

A helyi támogatás visszafizetésének feltételeit a család változó jövedelmi helyzetét figyelembe véve a polgármester legfeljebb 3 évenként állapítja meg.
2. §

A havonta visszafizetendő összeget a lakás megszerzéséhez a nem magánszemélytől igénybe
vett kölcsön, illetőleg a helyi támogatásként nyújtott kölcsön havi törlesztő-részleteinek
együttes összege alapulvételével úgy kell megállapítani, hogy az a család havi nettó összjövedelmének
a) a 3 és többgyermekes családoknál
b) a 2 gyermekes családoknál
c) az 1 gyermekes családoknál
d) a gyermektelen családoknál
elérje.

15%-át,
20%-át
25%-át,
30%-át

3. §

Amennyiben a lakás megszerzéséhez igénybe vett kölcsönök törlesztő-részletének összege
meghaladja a család havi nettó összjövedelmének a 2. §-ban meghatározott %-át, a törlesztésre legfeljebb egy év halasztás adható.
4. §

A 2. §-ban meghatározott törlesztő részletet méltányosságból legfeljebb 1 évi időtartamra
50%-kal csökkenteni lehet.
5.§

(1.) 1

*

Egységes szerkezetbe foglalva a 43/1999. (IX.22.) sz. az 56/1999. (XII. 9.) sz. , és a 12 /2000. ( IV. 14.) sz. önk
rendelettel, hatályos 2000. IV. 14-től
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Módosította a 43/199. (IX. 22.), majd a 12 /2000. ( IV. 14.) sz. önk rendelet 1. §-a, hatályos 2000. IV. 14-től.

2
a, az a személy aki helyi támogatásban részesült és elmaradása van, és vállalja annak
2000. április 30-ig egyösszegben történő megfizetését, igénybe veheti a fennmaradó
tartozásra az 50%-os kedvezményt.
b, az akció időtartama: 2000. május 1- június 15.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kedvezmény 2000. június 15-ig vehető igénybe. 2
6. §

Jelen rendelet 3. §-a, 4. §-a és 5. §-a (1) bekezdésében biztosított kedvezményekkel csak
olyan személy élhet, aki az elmaradt törlesztés egyösszegű befizetését 1999. december 20-ig
vállalja. 3
7. §

Azok ellen, akik 1994. június 30-ig nem kezdik meg tartozásaikat rendezni, érvényes szerződésük és jelen rendelet előírása szerint az önkormányzat jogi eszközökkel lép fel.
8. §

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(22 igen, 4 nem, 3 tartózkodás mellett)
Budapest, 1994. február 2.
Dr. Urbán Balázs
jegyző
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Csécsei Béla
polgármester

Módosította az 12/2000. (IV. 14.) sz. önk. rendelet 2. §-a, hatályos 2000. IV. 14-től.
Módosította a 43/1999. (IX.22.) sz.. majd az 56/1999. (XII. 9.) sz. önkr. rendelet 2. §-a, hatályos 1999. december 9-től
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