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E l ő t e r j e s z t é s 
 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2018. augusztus 28-i rendkívüli ülésére 

  

    

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

Tárgy:  Tájékoztatás a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatására biztosított 

költségvetési keret felhasználásáról  

 

Előterjesztő: Galambos Szilvia  

                        Humán Erőforrás Bizottság elnöke  

 

Előkészítő: Finta Andrea  

                        szociális ügyintéző 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta:  -  

                        

 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

 

        Bérczes Beáta                     Sándor Tamás          dr. Ignácz Anita Éva 

            jogi előadó   aljegyző             jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

 

A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásról szóló 54/2010. (XII.20.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) értelmében a fiatal házasok első lakáshoz jutási 

támogatásának elosztásáról a Humán Erőforrás Bizottság dönt. A Rendelet 8. § (3) bekezdése 

értelmében a támogatás megállapításáról a döntést követő testületi ülésen tájékoztatást kell 

adni. 

 

A Polgármesteri Hivatal Szervezési, Intézményirányítási és Szociális Irodájához a 

Rendeletben előírt határidőig 7 érvényes pályázat érkezett. A pályázókat az Iroda 

nyilvántartásba vette, majd erről, valamint a döntés várható időpontjáról tájékoztatást küldött 

részükre. 

 

A Humán Erőforrás Bizottság a 2018. június 18-i ülésén döntött a támogatások odaítéléséről. 

Valamennyi pályázó támogatásban részesült. A költségvetési keretösszeg megemelése és a 

pályázók alacsony száma együttesen lehetővé tették a Bizottság számára, hogy mindegyik 

pályázót a maximálisan odaítélhető, hatszázezer forintos támogatási összegben részesítsen. A 

Bizottság döntést hozott továbbá a támogatottakat terhelő ügyvédi munkadíj átvállalásáról is.  

 

A költségvetésben 6.000.000 Ft állt rendelkezésre erre a támogatási formára. 

A bizottsági döntés az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

A támogatásra felhasznált összeg 4.200.000.- Ft. Az önkormányzati jelzálogjog 

bejegyzésének illetéke és az utalás díja összesen kb. 7 x 14.100,- Ft, azaz 98.700,- Ft, az 

átvállalt ügyvédi munkadíj 7 x 25.400,- Ft, azaz 177.800,- forint. A támogatási összegen felüli 

várható összes költség mindösszesen 276.500,- forint.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a határozati javaslat 

megvitatása után hozza meg döntését! 

 

 

 

     

V á r p a l o t a, 2018. augusztus 21. 

 

 

 

 

 

           Galambos Szilvia  

    Humán Erőforrás Bizottság 

                                                                                                      elnöke 

 

 



 

Határozati javaslat 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 

 

 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. augusztus 28-i rendkívüli ülésén a 

következő határozatot hozta:   

 

 

 

 

 

…./2018. (VIII. 28.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t  

 

 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal házasok első lakáshoz jutásának 

támogatására biztosított költségvetési keret felhasználásáról készült tájékoztatót 

 

 

e l f o g a d j a . 

 

 

 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

 

 

 

 

Várpalota, 2018. augusztus 28. 

 

 

 

 

 

       Campanari-Talabér Márta              dr. Ignácz Anita Éva 

               polgármester                    jegyző 

 



Várpalota Város Önkormányzati  

          Képviselő-testületének 

     Humán Erőforrás Bizottsága 

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 

Tel.: (88) 592-660 fax: (88) 575-760 

   e-mail: varpalota@varpalota.hu 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága               

2018. június 18-i ülésén a következő határozatot hozta: 

 

8/2018. (VI.18.) HEB határozat: 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága a fiatal 

házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 54/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet   

8. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 2018. évi költségvetésben a fiatal házasok 

első lakáshoz jutásának támogatására megállapított keret terhére, a benyújtott pályázatoknak 

megfelelően az alábbi támogatásokról döntött: 

 

600.000 Ft támogatásban részesül: 

 

1.) Mekota Balázs és Mekota-Nátrán Bianka (Várpalota, Szabolcska Mihály u. 6. 4/8.) 

2.) Huszár Norbert és Kovács Olívia (Várpalota, Szabolcska Mihály u. 12.2/4.) 

3.) Felber Zoltán és Felber-Majkut Barbara (Várpalota, Mátyás király u. 16. 1/5.) 

4.) Farkas Milán és Farkasné Laczó Adrienn (Várpalota, Körmöcbánya u. 32. 4/14.) 

5.) Takács Ferenc és Takács Viktória (Várpalota, Béke u. 68.)  

6.) Vida István és Vida Nikolett (Várpalota, Péti út 20.) 

7.) Rapali Ferenc és Rapaliné Tamás Georgina (Várpalota, Timföld u. 9.)  

 

A támogatásra felhasznált összeg mindösszesen 4.200.000,-Ft., azaz Négymillió-kettőszázezer 

00/100 forint. 

 

Az önkormányzati jelzálogjog bejegyzés illetéke és az utalás díja összesen kb. 7x14.100,- Ft, azaz 

98.700,- Ft, azaz Kilencvennyolcezer-hétszáz- 00/100 forint. Az átvállalt ügyvédi munkadíj 7 x 

25.400,-Ft, azaz 177.800,- forint. A támogatási összegen felüli várható összes költség tehát 

276.500,- forint. 

 

A Bizottság felkéri Várpalota Város Polgármesterét, hogy a támogatásban részesített fiatal 

házasokkal a szerződést kösse meg. 

 

A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Szervezési, Intézményirányítási és Szociális Iroda 

vezetőjét, hogy a támogatott házaspárokat értesítse a támogatás összegéről, valamint a 

szerződéskötés lebonyolításának módjáról. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:       Sándor Tamás aljegyző 

Végrehajtásban közreműködik: Finta Andrea szociális ügyintéző 

 

Várpalota, 2018. június 18. 

                                                                                                                Galambos Szilvia 

                                                                                                                          elnök 

mailto:varpalota@varpalota.hu

