
Tengelic Községi Önkormányzat 
Képviselı-testülete 
7054. Tengelic, Rákóczi u.11. 
 
Szám:  2416  /2010.                                       Tárgy:  Lipót János   és felesége elsı                                          
                                                                                   lakáshoz jutók támogatása. 
H a t á r o z a t 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete  105/2010(XI.23.)  Kt.h. számú 
határozatával Lipót János és felesége Lipótné Balogh Éva Tengelic Júliamajori lakosok, elsı 
lakáshoz jutó fiatal  házaspárt kérelmükre a Képviselı-testület a tengelici 0205/8 hrsz-on 
Tengelic Júliamajorban  nyilvántartott lakóház, udvar és gazdasági épület  megnevezéső 
ingatlan megvásárlásához 80.000,-Ft vissza nem térítendı támogatásban részesíti. 
A támogatás összegét a Polgármesteri Hivatal folyósítja a kérelmezık részére. 
A  Képviselı-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen fellebbezésnek 
nincs helye. A Képviselı-testület határozatának felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatko- 
zással a Tolna Megyei Bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétıl számított 30 napon 
belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani 
 
I n d o k o l á s 
 
 
A Képviselı-testület  Lipót János és felesége Lipótné Balogh Évaa tengelici lakosokat, 
kérelmükre fenti összegő vissza nem térítendı támogatásban részesítette lakóház vásárláshoz. 
A kérelmezık megfeleltek az elsı lakáshoz jutók külön támogatásáról szóló módosított 
7/1991. /VI.12./  számú önkormányzati rendelet feltételeinek.Kérelmükhöz csatolták az adás-
vételi szerzıdést, mely szerint a lakóingatlant 400.000.-Ft vételárért veszik meg.  
A fenti rendelet 3.§.(2) bekezdés b) pontja kimondja: A támogatás összege/mértéke/ lakás 
vásárlásánál az adásvételi szerzıdésben meghatározott vételár 20 %-a, azonban nem lehet 
több 150.000.-Ft-nál. Erre tekintettel a támogatás összegét a rendelkezı részben leírtak 
alapján állapította meg a Képviselı-testület. 
Az ügyintézési határidı leteltének napja 2010. december 9. 
A határozat az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló  7/1991./VI.12./ számú önkormányzati 
rendelet rendelkezésein alapul.  
A hatáskört a 7/1991(VI.12) önkormányzati rendelet 1.§(1) bekezdése állapítja meg. 
A fellebbezés jogát az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 11.§. (1) bekezdése 
valamint a Ket.109.§.(3) bekezdése zárja ki, bírósági felülviszgálatot az önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. Törvény 11.§.  (3) bekezdése teszi lehetıvé. 
Az ügyintézési határidıt a Ket 33.§.(4) bekezdése határozza meg. 
 
Tengelic,2010. november 24. 
 
 
A határozatról értesül: 
1./ Lipót János és felesége Tengelic Júliamajor 
2./ Gazdálkodási üi.helyben 
                                                 
                                                                                       Gáncs István 
                                                                                       polgármester 
          
 


