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118/2005. (III. 29.) Budapest XVIII. kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelet  
A lakásépítési támogatás rendszeréről szóló 34/2004. (VI. 29.) Budapest 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 

módosításáról 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 

az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbérövezeteiről, a lakbérmegállapítás és a 
lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 
54/2004. (XI. 19.) Fővárosi Közgyűlés rendeletével módosított 50/1995. (X. 20.) számú 
Főváros Közgyűlése rendeletében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

A Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
az a lakásépítési támogatás rendszeréről szóló 34/2004. (VI. 29.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet)  az 
alábbiak szerint módosítja: 

1. § A Rendelet 4. § első mondata az alábbiak szerint módosul:  
4. § Helyi támogatás egy családnak a következő feltételek együttes megléte esetén 

nyújtható: 
2. § A Rendelet 4. § b) pontja az alábbiak szerint módosul:  

4. § b) ahol a család készpénz-megtakarítása eléri az építési, felújítási költség, illetve 
a vételár 20%-át, amelyet az igényléskor hitelt érdemlően igazolni kell. A készpénz-
megtakarításba a fiatal házasok támogatása nem számítható be. 

3. § A Rendelet 5. § e) pontja hatályát veszti. 
4. § A Rendelet 10. § e) pontja az alábbiak szerint módosul:  

e) akiknél a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában a házastársak 
egyike sem töltötte be a 40. életévét. 

5. § A Rendelet 13. § (3) bekezdése hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a (4) bekezdés (3) 
bekezdésre változik. 

6. § (1) Jelen rendelet 2005. április 15-én lép hatályba. 
(2) Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

változatlanul hatályban maradnak. 
Budapest, 2005. március 24. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

INDOKOLÁS 
1. §-hoz: A rendelet hatályon kívül helyezi fővárosi rendelet módosításának megfelelően 

azt a rendelkezést, hogy helyi támogatás egy családnak csak egy alkalommal adható.  
2. §-hoz: A rendelet meghatározta azon támogatások körét, melyek nem szerepelhetnek a 

készpénz megtakarításban.  
3. §-hoz: A rendelet módosításával azok a családok is részesülhetnek helyi támogatásban, 

akik lakásszerzésükhöz korábban támogatást kaptak. A fővárosi rendelet módosításával a 
rendelkezés hatályát veszti. 

4-5. §-hoz: A rendelettel módosításával a fiatalok házasok 40. életévig igényelhetik az első 
lakáshoz-jutók támogatását.  

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte a 12/2011. (V. 03.) számú rendelet. 
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6. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  
Budapest, 2005. március 24. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2005. március 29. 
 
 

    Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
                                   jegyző 
 
 
 
 


