
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 22/1997 (VI.4.)  SZ. RENDELET 
31/1995.(X.12.) sz. rendelet 

a helyi támogatásról szóló 11/1995.(X.12.) sz. rendelet módosításáról 
Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
11/1995.(IV.27.) sz. helyi támogatási rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
1. § A rendelet 1. §. (2) bekezdését az alábbi szövegre változtatja, és az 1. §-t (3) bekezdéssel 
kiegészíti: 
 (2)  Az Önkormányzat helyi támogatásként kamatmentes kölcsönt nyújthat azoknak a 
családos magyar állampolgároknak, akik a XVIII. kerületben lévő személyi tulajdonú lakásukban 
energiatakarékossági célból felújítást, illetve korszerűsítési építkezést végeznek. 
Ebbe a kategóriába a következők tartoznak: 
  - elavult nyílászárók cseréje, 
  - a külső térelhatároló szigetelésének javítása, 
  - födém hőszigetelés javítása. 
 (3)  A helyi támogatás kiegészítő kölcsön, amelynek igénybevételéhez lakásépítés-
vásárlás esetén minimum 150.000,-Ft, energiatakarékos korszerűsítés - felújítás esetén 50.000,-Ft 
pénzintézeti hitelt kell felvenni. 
2. § A rendelet 2. §. (1) bekezdése c) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 c) A kérelmező vállalja a lakásépítési - vásárlási kölcsön 10 éven belüli, az 
energiatakarékos felújítás - korszerűsítési kölcsön 3 éven belüli visszafizetését. Ennek biztosítékaként 
adóstársat és készfizető kezest biztosít. 
3. § A rendelet 5. §. (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 (1)  A lakásépítési-vásárlási támogatás 400.000,-Ft-ig, az energiatakarékos felújítás - 
korszerűsítés esetén a támogatás 150.000,-Ft-ig terjedhet. 
 (2) A lakásépítési - vásárlási támogatás összegét az alábbiak szerint kell megállapítani: 
 - házaspárok, gyermeküket egyedül nevelők esetén 100.000,-Ft/fő, 
 - gyermek esetén 75.000,-Ft/fő.  
4. § A rendelet 8. §. (2) bekezdése kiegészül az alábbi e) ponttal: 
 (2)  e) Energiatakarékossági célból rendelkezésére bocsátott összeget más célra használja 

fel, illetve az általa tételesen feltüntetett igénytől nagy mértékben eltér. 
5. § A rendelet 9. §-a kiegészül az alábbiakkal: 
 (3)  Energiatakarékos fűtéskorszerűsítési - felújítási kérelemhez csatolni kell az alábbi 
iratokat: 
 a) igazolást a család által a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban elért jövedelemről, 
 b) tulajdoni lapot, 
 c) energiatakarékos korszerűsítés - felújítás tételes igényét, 
 d) az energiatakarékos korszerűsítés - felújítás tételes költségvetését, 
 e) építési engedélyt, amennyiben az elvégzendő munkák ezt megkövetelik. 
A rendelet (3)-(8) bekezdésének számozása eggyel növekszik. 
6. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell. 
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