
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

az első lakáshoz jutók helyi önkormányzati támogatásáról szóló 
68/2007.(XII.13.) számú rendelete 

 
 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi 
XX. törvény 44/A §, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az első lakáshoz jutók támogatásáról az alábbi rendeletet 
/továbbiakban: Rendelet/ alkotja: 

 
 

Bevezető rendelkezés 
 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által az első lakáshoz jutóknak nyújtott helyi 
támogatás célja, hogy elősegítse Nagykanizsa közigazgatási területén élők, illetve itt letelepedni 
szándékozók első tulajdonú lakásának megszerzését.  

 
 

I. fejezet 
 

Rendelet hatálya 
 

1. § 
 

(1) A Rendelet területi hatálya Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási 
területén megvásárolt vagy épített lakásokra terjed ki. 

(2) A Rendelet személyi hatálya Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási 
területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, nagykorú magyar 
állampolgárokra terjed ki. A Rendelet személyi hatálya kiterjed továbbá Nagykanizsa 
közigazgatási területén állandó tartózkodásra jogosító személyazonosító igazolvánnyal rendelkező 
bevándoroltakra és a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre, akik 
Nagykanizsa közigazgatási területén állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek. 

 
 
 

Értelmező rendelkezések 
 

2. § 
 

(1) A Rendelet alkalmazásában 

a) Jövedelem:  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. „jövedelem” fogalma. 

b)   Vagyon: 
a kérelmező, valamint a vele együtt költöző személyek vagyonának (a tulajdonában lévő 
hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog) külön-külön számított forgalmi értéke, 
illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a húszszorosát, vagy 



együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét 
nem haladja meg.  

 Vagyonként nem lehet figyelembe venni a 
- súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjárművet, 
- a haszonélvezeti joggal terhelt lakástulajdont, ha azt nem az igénylő, hanem teljes 

mértékben a haszonélvezeti jog jogosultja használja, 
- olyan közös lakástulajdont, amelyet a házasság felbontása után az igénylő volt házastársa, 

és/vagy gyermeke(i) használ(nak), és a kérelmező ezt a tényt bírósági határozattal 
igazolja. 

c) Hasznos alapterület: 
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet 1. számú mellékletében meghatározottak. 

d) Első lakáshoz jutó: 
da) Az a kérelmező, akinek a családjában a kérelem benyújtásának időpontjában  nincs és azt 

megelőzően még nem volt - az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett - lakástulajdona, tulajdoni 
hányada. 

db)Első lakáshoz jutónak minősül az a kérelmező is, aki öröklés útján szerzi meg olyan 
lakóingatlan tulajdonjogát, amely haszonélvezeti joggal terhelt, és kizárólag a haszonélvező 
használja.  

dc)Első lakáshoz jutónak minősül a kérelmező, ha  egyenes ági hozzátartozójától, törvényes 
öröklés útján szerez vagyonrészt, és annak értéke a nyugdíjminimum százszorosát nem 
haladja meg.  

e) Család: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. „család” fogalma.  

f) Súlyos mozgáskorlátozottság: 
Súlyos mozgáskorlátozottnak minősül az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési kedvezményéről szóló 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet szerint kiállított orvosi 
szakvéleményben közlekedő képességének minősítésére 7 vagy annál több pontot kapott.  

g) Egyedülálló: 
Az a 18. életévét betöltött személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy vagy elvált. 

h) Lakás: 
Olyan összefüggő helyiségcsoport, amely használója számára lehetővé teszi a pihenést, az otthoni 
tevékenységek (főzés, étkezés, tisztálkodás, mosás) folytatását, az illemhely használatot, az 
életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását. 
A lakás helyiségei:  

- lakóhelyiségek: lakószoba, hálófülke, hall, étkező, lakóelőtér; 
- főzőhelyiségek: konyha, főzőfülke; 
- egészségügyi helyiségek: fürdőhelyiség (fürdőszoba, mosdó, zuhanyzófülke), wc; 
- közlekedési helyiségek: előszoba, előtér, zárt veranda, átjáró, belépő (szélfogó); 
- tároló helyiségek: éléskamra (lomkamra), öltöző (garderobe). 

i) Lakásbővítés: 
Meglévő lakás önálló lakással történő bővítése, továbbá önálló lakás létrejöttét eredményező 
tetőtérbeépítés, vagy emeletráépítés. 

 
 
 
 
 
 
 
 



II. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

3. § 
 

Támogatásban részesíthető a rászorultság elve alapján minden olyan család, illetőleg egyedülálló 
személy /továbbiakban: Igénylő/, - aki első saját tulajdonú lakáshoz jut, és  

a) legalább 3 éve Nagykanizsán lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy  
b) legalább 3 év folyamatos nagykanizsai munkaviszonnyal rendelkezik. 

 
  

A támogatás feltétele 
 

4. § 
 

(1) Támogatásban részesíthető az Igénylő, ha a kérelem benyújtását megelőző három havi 
összjövedelmének egy főre jutó havi nettó átlaga 
- gyermekes családnál az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, 
- gyermektelen házaspárnál, illetve élettársaknál, továbbá egyedülálló esetén az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét  
nem haladja meg és az Igénylő vagyonnal nem rendelkezik. 

(2) Támogatás  
- egy-két személy esetében legfeljebb három lakószobát, 
- három személy esetében legfeljebb három és fél lakószobát, 
- négy személy esetében legfeljebb négy lakószobát meg nem haladó hasznos alapterületű lakás 

vásárlására, illetve építésére adható, amely minden további személy esetében fél szobával nő. 
Három vagy több gyermeket nevelő család esetében, minden további személy vonatkozásában 
a hasznos alapterület további egy szobával nő.  

(3) Támogatás csak a 6 hónapnál nem régebbi adásvételi szerződéssel, ill. jogerős építési engedéllyel 
rendelkező Igénylőnek nyújtható. 

(4) A támogatás nem vehető igénybe a Ptk. szerinti közeli hozzátartozótól és hozzátartozótól történő  
lakásvásárláshoz, illetőleg az önkormányzati bérlakás bérlő által történő megvételéhez. 

 
 

A támogatás formája, mértéke és felhasználása 
 

5. § 
 

(1) A támogatás formája kamatmentes kölcsön.  

(2) A támogatás összege a felvett pénzintézeti kölcsön legfeljebb 30 %-a, 
- egyedülálló esetén legfeljebb 400.000,- Ft,  
- gyermektelen pár esetén legfeljebb 500.000,- Ft, 
- egy gyermekes család esetén legfeljebb 600.000,- Ft, 
- két gyermekes család, vagy egy gyermeket egyedül nevelő szülő esetén legfeljebb 700.000,- Ft, 
- három és több gyermekes család, vagy két/vagy több gyermeket egyedül nevelő szülő esetén 

legfeljebb 800.000,- Ft. 

(3) A támogatás kizárólag első lakás vásárlása/építése, vagy bővítése céljára felvett pénzintézeti 
hiteltartozás csökkentésére használható fel, ezért csak pénzintézethez utalható. 



(4) Önkormányzati lakás bérlője részére - a Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén - 
csak akkor állapítható meg támogatásra jogosultság, ha a bérlő határozott, vagy határozatlan időre 
bérbe adott lakásáról írásban lemondott.  

 
 
 

III. fejezet 
 

Eljárási rendelkezések 
 

6. § 
 

(1) A támogatásra vonatkozó kérelmet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
illetékes osztályán kell - az erre rendszeresített nyomtatványon, a hatályban lévő 
illetékjogszabályban meghatározott összegű illetékbélyeggel ellátva - benyújtani.  

(2) A támogatásra való jogosultság elbírálásához az Igénylő köteles személyi adatairól, jövedelmi és 
vagyoni viszonyairól nyilatkozni, továbbá a Rendeletben meghatározott feltételek fennállását 
bizonyító dokumentumokat becsatolni. 

(3) A feltételek fennállásának igazolására az alábbi dokumentumok fogadhatók el: 

- személyi adatok igazolására: személyi igazolvány, lakcímkártya, születési és házassági 
anyakönyvi kivonat; 

- munkahely igazolására: munkáltatói igazolás a munkaviszony fennállásáról vagy vállalkozói 
engedély; 

- lakástulajdon igazolása: a kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap 
másolata; 

- lakásvásárlás és lakásnagyság igazolására 6 hónapnál nem régebbi adásvételi szerződés vagy 
előszerződés; 

- lakásépítés vagy bővítés továbbá lakásnagyság igazolására: jogerős építési engedély; 
- pénzintézeti hitel igazolására: pénzintézeti kölcsönszerződés;  
- Igénylő és családja jövedelmének igazolására: a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapra 

vonatkozó jövedelemigazolások; 
- önkormányzati jelzálogjog bejegyeztetése érdekében: az első lakás vonatkozásában 

pénzintézet hozzájárulása az önkormányzat jelzálogjogának bejegyeztetéséhez. 
 
 

7. § 
 

(1) A kérelmek elbírálását a Polgármesteri Hivatal illetékes osztálya /továbbiakban: Hivatal/ készíti 
elő, amely alapján a támogatás odaítéléséről és összegéről, valamint a támogatás elutasításáról 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
/továbbiakban: Bizottság/ hoz döntést. 

(2) A Bizottság a támogatásról negyedévente - a negyedévet követő 30 napon belül - hoz döntést. 

(3) A támogatás odaítélése esetén a Polgármester a Bizottság döntése alapján az Igénylővel 
támogatási szerződést köt. 

(4) A Polgármester a támogatottakról, a támogatás összegéről a soron következő, zárt ülésén 
tájékoztatja a Közgyűlést. 

(5) Támogatás odaítélésénél előnyt élveznek 
a) a kettő vagy több gyermeket nevelő családok, 
b) Nagykanizsa Megyei Jogú Város által, a fiatalok elhelyezésére létrehozott és fenntartott 

Garzonházból kiköltöző és új otthont teremtő családok. 
 



8. § 
 

(1) A támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül a jegyző gondoskodik  

a) a támogatás összegének a megnevezett pénzintézethez történő átutalásáról, 
b) önkormányzati bérlakást igénylő esetén a bérlakásra várakozók nyilvántartásából való 

törléséről. 
(2) A támogatási szerződés aláírását követően 30 napon belül a Polgármester gondoskodik  

a kölcsön formájában nyújtott támogatás összegének erejéig - a kölcsön visszafizetésének 
időtartamára - a jelzálogjog, továbbá elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetéséről. 

 
 

A támogatás visszafizetése 
 

9. § 
 

(1) A támogatás összegét az Igénylő a kölcsönszerződés aláírását követő 10 éven belül köteles havi 
egyenlő részletekben visszafizetni. 

(2) A támogatást azonnal és egyösszegben kell visszafizetni, - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvényben meghatározott, a támogatás kifizetésétől a visszafizetés napjáig számított 
jegybanki alapkamattal növelten, - ha a jogosult a kölcsön igénybevételével vásárolt, épített vagy 
bővített lakást - építés vagy bővítés esetén a használatbavételi engedély megadását, vásárlás esetén 
az adásvételi szerződés létrejöttét követő - a futamidőn belül  
a) lebontja, 
b) lakásfunkciótól eltérő célra hasznosítja, 
c) elidegeníti, 
d) hamis, vagy valótlan tartalmú adatok, tények közlésével, ilyen nyilatkozat tételével, 

megtévesztés útján jutott támogatáshoz. 

(3) Az Igénylő mentesül az azonnali és egyösszegű visszafizetési kötelezettség alól, ha a  támogatott 
lakását eladja és az új lakás megszerzését illetően hitelt érdemlően igazolja, hogy az 
elidegenítésből származott teljes bevételt az új lakás megszerzésére fordította. A Polgármester 
egyben intézkedik a támogatott lakásra bejegyzett jelzálogjognak, és az azt biztosító elidegenítési 
és terhelési tilalomnak a támogatott lakásról való törléséről és annak az újabb lakásra való 
átjegyzéséről. Hitelt érdemlő igazolásnak kell tekinteni adásvételi vagy csereszerződést, építés 
esetében a jogerős építési/használatbavételi engedélyt. 

(4) Az Igénylő mentesül az azonnali és egyösszegű visszafizetési kötelezettség alól, ha a támogatott 
lakását el kívánja adni, de még új lakását nem vásárolta meg, és az önkormányzatnál a felvett 
kamatmentes kölcsön még fennálló részét ügyvédi letétbe helyezi. A Polgármester a letétbe 
helyezés igazolása alapján intézkedik a támogatott lakásra bejegyzett jelzálogjog, és az azt 
biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törléséről.  

(5) Igénylőnek a letétbe helyezés időpontjától számított 1 éven belül kell hitelt érdemlően igazolnia, 
hogy az elidegenítésből származó teljes bevételt az új lakás megszerzésére fordította. Hitelt 
érdemlő igazolásnak kell tekinteni adásvételi vagy csereszerződés alapján történő tulajdonszerzés 
esetében az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést tartalmazó hiteles tulajdoni lap másolatát, építés 
esetében a jogerős használatbavételi engedély bemutatását. A Polgármester a letéti szerződés 
megszűnése után intézkedik a kölcsöntartozást biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és 
terhelési tilalomnak a megszerzett  új lakásra történő bejegyzéséről.  

 
 
 
 
 



IV. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

10. § 
 

(1) Jelen Rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba. 
(2) Jelen Rendeletben meghatározott támogatás csak az önkormányzati költségvetésben meghatározott 

keretösszeg mértékéig ítélhető oda és folyósítható. 
 
 
 
 
Nagykanizsa, 2007. november 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Gyergyák Krisztina 
aljegyző 

Marton István 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kihirdetés napja: 2007. december 13. 
 

 

 


