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Pályázati felhívás! 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 244./2018.(IX.27.) 

határozata alapján pályázatot hirdet sárosdi fiatalok első lakáshoz 

jutásának támogatására. A pályázati keretösszeg 2 millió Ft. 

Az Önkormányzat kérelemre fiatal, házas- vagy élettárs igénylő első lakáshoz jutásához 

vissza nem térítendő egyszeri támogatást nyújt. A pályázott támogatás összege 440.000 Ft, 

melyből a támogatási megállapodás aláírását követően 200.000 Ft-ot átutalással, a másik 

részét lakás takarékpénztári szerződés megkötése esetén 4 éven át támogatásban kapja meg 

támogatott havi 5000 Ft hozzájárulásként. 

A támogatás feltételei: 

1. a kérelmező, vagy kérelmezők egyike 35 éven aluli legyen 

2. a kérelmezők együtt vagy külön korábban nem rendelkeztek saját tulajdonú lakással. 

3. a kérelmezőnek sárosdi lakóhellyel kell rendelkeznie, 

4. az ingatlan Sárosdon van. 

A kérelmező, házastársak illetve élettársak mindegyikének támogatási szerződésben foglalt 

nyilatkozata arról, hogy az ingatlan 5 éven belüli elidegenítése esetén a támogatás összegét a 

vételárból 30 napon belül visszafizetik, illetve annak elmulasztása esetén a támogatás 

összegének behajtását tudomásul veszik. 

A megvásárolt vagy újonnan épített ingatlan a kérelmező, a házas- vagy élettársak, vagy 

közös gyermekük tulajdonában álljon, utóbbi esetben kérelmezők haszonélvezeti jogával 

terhelten. 

A kérelemhez mellékelni kell: 

1. az építési engedély vagy adás-vételi szerződés egy példányát 

2. a pénzintézeti kölcsönszerződés esetén annak egy példányát. 

3. köztartozás mentes igazolást, NAV 0-s, vagy köztartozásmentes adatbázisban történő 

szereplés 

4. jövedelemigazolás. 

Nem adható támogatás: ha a kérelmező saját hibájából nem folytat kereső tevékenységet, ha 

a kérelmezők mindegyike betöltötte a 35. életévét, ha a kérelmezők egyike sem sárosdi lakos, 

ha korábban már támogatásban részesült, ha az igénylő (igénylők) köztartozással rendelkezik. 

A Támogatási Megállapodást azzal a pályázóval lehet kötni, aki vállalja, hogy lakás 

takarékpénztári szerződést köt, annak díjába a támogatási szerződés szerint az önkormányzat 

támogatást nyújt. A pályázó nyilatkozza, a lakás megtakarítást Sárosdon használja fel, erről 
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bemutatja a felhasználást a felhasználás végén. Nem sárosdi célú felhasználás esetén az 

önkormányzati támogatás e részét támogatott visszafizeti. A támogatott pályázó a lakáskassza 

befizetését félévente a támogatónak bemutatja, amely azt követően utalja az önkormányzati 

támogatás félévre eső részét. 

Az éves támogatás keretösszegét az önkormányzat költségvetésében tervezni kell, annak 

elfogadását követően arra évi két alkalommal pályázatot kell kiírni.  

A pályázatot lezárt borítékban a polgármesternek címezve  

2018. november 15-én 16.00 óráig 

lehet benyújtani, 2433. Sárosd, Fő út 2. sz. címre, a borítékra írja rá a pályázó: 

Lakástámogatási pályázat.  

A pályázó pályázatához családja adatain és fenti adatokon túl csatoljon munkahelyi 

jövedelemigazolást, a köztartozás mentességéről szóló igazolást. A pályázat elkészítéséhez 

Kiss Csabáné köztisztviselő ad igény esetén tájékoztatást. 

A benyújtott pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság bontja legkésőbb a pályázat 

benyújtási határidejét követő 15. napon és a hiánytalanul benyújtott érvényes pályázatokat 

rangsorolja.  

Az érvényes pályázatokról a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a 

Képviselő-testület dönt, a támogatási megállapodást a nyertes pályázókkal ezt követően a 

polgármester köti meg. 

A benyújtott pályázatokat a Bizottság és a Képviselő-testület bizalmasan kezeli, zárt ülésen 

tárgyalja. 

 

Sárosd, 2018. október 4. 

                                                                                                              Dunkl Gergely  

                                                                                                               polgármester 

 


