
LAKÁSCÉLÚ HELYI TÁMOGATÁS     
 

Rendelkező jogszabály: 

A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 3/2001. (III.1.) számú önkormányzati rendelet, a lakáscélú
állami  támogatásokról  szóló  többször  módosított  12/2001.  (I.  31.)  számú  kormányrendelet,  a
lakások  és  helyiségek  bérletére,  valamint  elidegenítésükre  vonatkozó  egyes  szabályokról  szóló
1993.  évi  LXXVIII.  törvény,  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  többször
módosított  1993.  évi  III.  törvény,  az  új  lakások  építéséhez,  vásárlásához  kapcsolódó  lakáscélú
támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) kormányrendelet, és a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez
igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) kormányrendelet és az
általános közigazgatási rendtartásról (továbbiakban Ákr.) szóló többször módosított 2016. évi CL.
törvény. 

Feltételek:

Az Önkormányzat  a  rászoruló  fiatal  házaspárok  részére  Kaposvár  városban megvalósuló,  első,
közös  lakásának  építéséhez,  vásárlásához,  bővítéséhez,  cseréjéhez,  valamint  önkormányzati
pénzeszközök  felhasználásával  kialakított  építési  telek  vételéhez  a  szociális  körülmények
figyelembevételével a saját erő kiegészítéséhez helyi támogatást (vissza nem térítendő támogatás és
kamatmentes kölcsön formájában) nyújthat. 
A  támogatásban  –  egyéb  feltételek  mellett  –  az  részesülhet,  aki  (házastársak  esetén  mindkét
házastárs)  kérelmében  –  vagy  adásvételi  szerződésben  –   nyilatkozik  arról,  hogy  a  lakáshoz
jutáshoz adható egyéb kedvezmények (lakáscélú támogatás, munkáltatói hitel,  pénzintézeti hitel)
mellett az igényelt támogatással együtt a szükséges saját erő rendelkezésére áll.
Helyi támogatás egy jogosult részére csak egy alkalommal, egy jogcímen nyújtható.
A támogatás iránti kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

A  kérelmezők  helyi  támogatásban  akkor  részesülhetnek,  ha  az  alábbi  feltételeknek  együttesen
megfelelnek:

 család egy főre jutó havi nettó jövedelme a szociális vetítési  alap (jelenleg: 28.500,- Ft)
500%-át (142.500,-Ft) nem haladja meg és vagyonnal nem rendelkeznek,

 a házastársak egyike sem töltötte be a külön jogszabályban meghatározott életkort (a 40.
életévét),

 a házastársak méltányolható lakásigényét és mértékét nem haladja meg az építendő, illetve a
megvásárlásra kerülő lakás nagysága,

 a saját erő mértéke a tervezett beruházás összegének 10 %- át eléri vagy meghaladja,
 a kérelem benyújtásakor még gyermektelen házaspár a gyermek/ek vállalásáról nyilatkozik.

Azon  személyek  részére,  akik  a  pénzintézet  által  kiadott  dokumentummal  (a  továbbiakban:
pénzintézeti  dokumentum)  igazolják,  hogy  a  Családi  Otthonteremtési  Kedvezményre  (a
továbbiakban: CSOK), illetve a CSOK 10 millió forintos összegű támogatására (a továbbiakban:
CSOK10)  a  megállapítás  iránti  igényüket  benyújtották  – kérelmük  esetén  –  egyidejűleg  helyi

 

 

 



támogatás is nyújtható, azon feltétellel, hogy a helyi támogatás folyósítására a CSOK-ra, illetve a
CSOK10-re  való  jogosultságuk megszerzésének igazolását  követően kerülhet  csak  sor.  A helyi
támogatás további feltétele, hogy a család egy főre jutó havi nettó jövedelme a szociális vetítési
alap 700%- át  (199.500,- Ft) nem haladja meg. Vonatkozásukban fenti  egyéb feltételeket külön
vizsgálni nem kell.
A lakás  bővítéséhez,  cseréjéhez  abban az esetben nyújtható  helyi  támogatás,  amennyiben azt  a
gyermeklétszám növekedése indokolja. 

A támogatás odaítéléséről átruházott hatáskörben a Népjóléti Bizottság dönt.

A támogatás  mértékét,  mely a  meglévő és  vállalt  gyermekek számától  függ,  az  alábbi  táblázat
tartalmazza:

Gyermeklétszám

A helyi támogatás összegének alakulása
 (legfeljebb)

Lakás építése
esetén

Új lakás
vásárlása

esetén

Használt lakás
vásárlása, lakás
bővítése/cseréje

esetén

Telek vásárlása esetén

1 gyermekig a
maximális összeg: 
ebből támogatás:
             kölcsön:

670.000,- Ft
170.000,- Ft
500.000,- Ft

470.000,- Ft
170.000,- Ft
300.000,- Ft

395.000,- Ft
165.000,- Ft
230.000,- Ft

330.000,- Ft
165.000,- Ft
165.000,- Ft

2 gyermek esetén a
maximális összeg:
ebből támogatás: 
              kölcsön:

1.320.000,- Ft
330.000,- Ft
990.000,- Ft

900.000,- Ft
330.000,- Ft
570.000,- Ft

790.000,- Ft
330.000,- Ft
460.000,- Ft

660.000,- Ft
330.000,- Ft
330.000,- Ft

3 vagy több gyermek
esetén  a  maximális
összeg:
ebből támogatás:
              kölcsön:

2.000.000,- Ft
1.000.000,- Ft
1.000.000,- Ft

1.200.000,- Ft
1.000.000,- Ft
200.000,- Ft

1.000.000,- Ft
500.000,- Ft
500.000,- Ft

800.000,- Ft

CSOK 10
esetén

800.000,- Ft
500.000,- Ft
300.000,- Ft

800.000,- Ft
0,- Ft

Továbbá önkormányzati pénzeszközök felhasználásával kialakított építési telek vételéhez kaposvári
munkáltató javaslata alapján azon munkavállalója részére, akinek a munkáltató a telek vásárlásához
legalább a vételár mindenkori ÁFA-jának megfelelő összeget – az igénylők munkáltatói vagy egyi-
kük munkáltatója – munkáltatói támogatás formájában biztosította a helyi támogatás együttes ösz-
szege  legfeljebb  5.000.000,-Ft,  melyből  a  vissza  nem  térítendő  támogatás  összege  legfeljebb
5.000.000,- Ft- ig terjedhet.

A helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet lehetővé teszi méltányosság gyakorlását, mely
szerint  a  fiatal  házaspárokon  kívül  más  rászoruló  személy  részére  is  állapítható  meg  helyi
támogatás (pl. gyermekét egyedül nevelő szülő, élettársak). 

Helyi  támogatásban  részesülhetnek  az  önkormányzati  bérlakás  bérleti  jogviszonyáról  az
önkormányzat  javára  lemondó  és  a  lakást  leadó  bérlők,  akik  lakhatásukat  saját  tulajdonú
lakóingatlan  vásárlásával,  építésével  kívánják  megoldani,  ha  az  önkormányzati  rendeletben
meghatározott  feltételeknek  egyébként  megfelelnek.  A  határozatlan  időre  szóló  bérleti
jogviszonyról való lemondásért járó pénzbeli térítés összege saját erőként figyelembe vehető. 

A helyi támogatás igénybevételéről és a visszafizetés feltételeiről az önkormányzat az igénylővel
megállapodást  köt,  amelyben  a  helyi  támogatásban  részesülő  személy  nyilatkozik  arról,  hogy
hozzájárul a tulajdonát képező ingatlanra az önkormányzat javára a megállapított helyi támogatás



erejéig történő jelzálogjog, valamint a szerződéskötés napjától számított 10 évig tartó elidegenítési
és terhelési tilalom bejegyzéséhez a Magyar Államot és a hitelező pénzintézetet követő ranghelyre.
A kölcsön és támogatás folyósítására a jelzálogjogot, valamint az elidegenítési és terhelési tilalmat
alapító kölcsönszerződés ingatlan-nyilvántartási hatóság általi széljegyzését követően kerülhet sor,
amelyet a jogosult az ingatlan-nyilvántartási hatóság által érkeztetett eredeti szerződés példányával
igazol,  továbbá  csatolja  a  Magyar  Állam  és  a  hitelt  nyújtó  pénzintézet  hozzájárulását  az
önkormányzat elidegenítési  és jelzálogjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.  A
jelzálog fedezeteként nem szolgálhat társasház alapítása alatt álló ingatlan. 

A  kölcsönt  havi  egyenlő  részletekben  kell  visszafizetni.  A  visszafizetést  legkésőbb  a
kölcsönszerződés  megkötésétől  számított  3  év  múlva  kell  megkezdeni,  de  a  kölcsönszerződés
megkötésétől számított 10 éven belül teljesíteni kell. Amennyiben a helyi támogatással épített, vagy
vásárolt lakás, illetve telek 10 éven belül elidegenítésre kerül, a fennálló kölcsönt illetve a kapott
támogatást egyösszegben kell visszafizetni. 

A  helyi  támogatás  összegét lakás  vásárlása,  építési  telek  vásárlása,  lakás  cseréje  esetén  az
adásvételi/csere  szerződésben  szereplő  eladó  által  megjelölt  bankszámlára,  lakás  építése,  lakás
bővítése esetén a jogosult/jogosultak bankszámlájára kell folyósítani. 

A  helyi  támogatás  összegének  a  szerződésben  meghatározott  célra  történt  felhasználását  lakás
építése,  lakás  bővítése  esetén  a  jogosult/jogosultak  a  használatbavételi  engedély  véglegessé
válásától számított 15 napon belül a használatbavételi engedéllyel és számlákkal köteles/kötelesek
igazolni. 

Nem  állapítható  meg támogatás  annak a  személynek  aki  a  szakemberek települési  támogatását
vette/veszi igénybe. Részére a helyi támogatás együttes összegének támogatással csökkentett része
biztosítható  kölcsön  formájában.  Továbbá nem  állapítható  meg  helyi  támogatás  annak  az
igénylőnek  sem,  aki  kérelmében  valótlan  adatot  közölt,  vagy jelentős  tényt  elhallgatott,  aki  az
önkormányzati  bérlakása  tulajdonjogának  megszerzéséhez,  vagy  magánszemélyektől  felvett
lakáscélú kölcsön visszafizetésére kívánja a támogatást felhasználni. 

Egyenesági hozzátartozók között adásvételi szerződéssel létrejött lakóingatlan vásárlásához, abban
az esetben nyújtható helyi támogatás, ha az eladó a vételár felhasználásával más ingatlanban szerez
tulajdonjogot, ahová életvitelszerűen odaköltözik, és ezek megtörténtét igazolja. 

A  gyermekvállalási  kötelezettség  teljesítésére  előírt  határidő  a  helyi  támogatás  megállapítását
követően 

 egy gyermek vállalása esetén 4 év, 
 két gyermek vállalása esetén 8 év, 
 három gyermek vállalása esetén 10 év, 

melynek teljesítését igazolni kell.  Ha a gyermek halva születik, a gyermekvállalást teljesítettnek
kell tekinteni. 
Amennyiben a helyi támogatásban részesülő személy/ek a gyermek/ek vállalását fenti határideig 
nem vagy részben teljesíti/k, úgy az igénybevett támogatás összegének és a meglévő gyermekek 
után járó támogatás összegének különbözetét köteles a felhívás kézhezvételétől számított 30 napon 
belül egy összegben visszafizetni az önkormányzat felé, a visszafizetés elrendelésének napján 
érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben. 
Amennyiben  a  jogosult/ak  igazolja/igazolják,  hogy  a  gyermekvállalást  azért  nem  tudta/tudták
teljesíteni, mert az emberi reprodukcióra irányuló eljárás (lombikbébi program) megkezdése előtt,
vagy  a  reprodukciós  eljárás  közben  vele/velük  szemben  egészségügyi  ok  merült  fel,  vagy  a
gyermekvállalás  egészségügyi  dokumentációval  igazoltan  ellenjavalt,  vagy  a  jogosultak  egyike
elhunyt, úgy a meg nem született gyermek/ek után járó támogatás összegének és annak kamatainak
visszafizetése alól mentesül/nek. 

A  helyi  támogatás  (kölcsön  és  támogatás)  visszafizetésének  kötelezettsége  alól  a  Közgyűlés
különös  méltánylást  érdemlő  esetben  a  jogosult/ak  kérelmére  a  kölcsön  visszafizetése  alól



felmentést adhat, a kölcsönt támogatásra változtathatja, vagy a hátralék, illetve a már felmondott
kölcsöntartozás  vagy  a  támogatás  visszafizetésére  –  a  végrehajtási  eljárás  megindításáig  –
legfeljebb 12 havi részletfizetési lehetőséget biztosíthat. 

A támogatásban részesültek kérelme alapján a Polgármester az elidegenítési és terhelési tilalom,
valamint a jelzálogjog más lakóingatlanra történő átvezetéséhez hozzájárulhat, ha a jogosult, vagy
jogosultak  az  elidegenítésből  származó  teljes  vételárat  más,  Kaposvár  Megyei  Jogú  Városban
megvalósuló saját lakás építésére vagy vásárlására használja, vagy használják fel. 

A Polgármester a támogatásban részesültek kérelme alapján hozzájárulhat ahhoz, hogy a házasság
felbontása  vagy  az  élettársi  kapcsolat  megszűnése  esetén  az  egyik  házastárs  vagy  élettárs
megszerezze  a  másik  házastárs  vagy  élettárs  tulajdoni  illetőségét.  A  hozzájárulásra  abban  az
esetben kerülhet sor, ha a teljes ingatlan tulajdonjogát megszerző fél közokiratban kötelezettséget
vállal a kölcsön teljes összegének visszafizetésére. 

A kérelem benyújtásának helye és címe: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Közigazgatási Igazgatóság 
Szociális Iroda 
7400 Kaposvár, Noszlopy G. u. 5. 

A kérelem benyújtásának ideje: határidőre tekintet nélkül 

Az eljáró szerv: ügytípustól függően

 Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere

 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Népjóléti Bizottsága

Az eljáró szerv illetékességi területe: Kaposvár Megyei Jogú Város

Ügyintézők: 
 Csonka Gáborné Kadaravek Bernadett
 Szántóné Kmeticsák Kornélia Barbara
 Furman Erzsébet

Ügyfélfogadás: A hivatal általános ügyfélfogadási rendje szerint. 

Ügyintézési határidő: Közgyűlés, Népjóléti Bizottság ülésének függvénye 

Az ügyintézés illetékmentes. 



A kérelem benyújtásához szükséges okmányok  :   

Kérelmező(k) részéről:  
 lakcímkártya
 személyazonosságot igazoló fényképes okmány 

(személyazonosító igazolvány, útlevél, jogosítvány)
 TAJ kártya
 adóigazolvány

A kérelemhez csatolni szükséges:     

• Formanyomtatvány
• Válóperi ítélet és jegyzőkönyv
• A  kérelmező/k  és  együtt  költöző(k)  jövedelméről  szóló  igazolások  (30  napnál  nem  

 régebben kiállított)
 munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított hivatalos, a kérelem

benyújtását megelőző egy havi nettó jövedelemigazolás 

 a kérelem benyújtását megelőző egy havi nettó jövedelemigazolás 

 nyugdíj  vagy nyugdíjszerű  ellátás  esetén  a  Nyugdíjfolyósító  Igazgatóság  által  a  tárgyév
elején  megküldött  elszámolási  lap  (pl.:  öregségi  nyugdíj,  rokkantsági  ellátás,  rehabilitációs  ellátás,
árvaellátás, hozzátartozói ellátás, stb.)

 családtámogatási ellátások esetén a kifizető szerv igazolása (pl.: Csed, Gyed, Gyes, Gyet, családi
pótlék) 

 a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a
lezárt  adóévről  a  NAV  igazolása,  továbbá  az  adóbevallással  nem  lezárt  időszakra
vonatkozóan  a  kérelem benyújtását  megelőző  hónapig,  havi  lebontásban a  jövedelemről
szóló könyvelői igazolás, ennek hiányában az érintett nyilatkozata

 gyermekelhelyezésről,  gyermektartásdíjról  szóló  igazolás  (pl.:  a  szülők  közötti  egyezséget
tartalmazó közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói
ítélet, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozat)

 16 év feletti  tanuló gyermek esetében tanulói,  hallgatói  jogviszony igazolás, valamint  az
ösztöndíjról  szóló  igazolás  a  kérelem  benyújtását  megelőző  hónaptól  egy  évre
visszamenőleg havi lebontásban

 a munkaügyi kirendeltség igazolása,  hogy kérelmező/k vagy a vele/velük együtt  költöző
nagykorú személy/ek ellátásban nem részesül/nek vagy amennyiben igen, úgy az utolsó egy
havi nettó ellátás összege (SMKH Járási Hivatal Kaposvár, Kontrássy u. 5/b.)

 a Járási Hivatal által folyósított ellátás vonatkozásában a Járási Hivatal igazolása (pl.: ápolási
díj, időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása)

 egyszerűsített munkavégzés esetén a munkáltató által kiállított a kérelem benyújtását meg-
előző havi jövedelemigazolás

 egyéb alkalmi munkavégzés esetén az érintett nyilatkozata a kérelem benyújtását megelőző
havi nettó bevételéről

• Személygépjármű, egyéb jármű esetén a forgalmi engedély másolata és nyilatkozat a becsült forgal-
mi értékről

• Ingatlantulajdon esetén az adásvételi szerződés vagy régi tulajdoni lap másolata, illetve örökség ese-
tén a hagyatékátadó végzés, hagyatéki leltár

• Gazdasági társaság tagja: előző évi vagyonmérleg és alapító okirat

 



• CSOK/CSOK10 megállapítása iránti kérelem benyújtására vagy a megállapításra vonatkozó pénzin-
tézeti dokumentum

• Tartási szerződésről szóló okirat másolata
• lakásvásárlásnál, telekvásárlásnál és a lakás cseréje esetén az adásvételi szerződést vagy előszerző-

dés
• lakásépítésnél az érvényes építési engedély vagy az építéshatóság igazolása arról, hogy az egyszerű

bejelentéshez kötött, építési tevékenység bejelentése megtörtént
• lakásbővítés esetén a záradékolt tervdokumentáció és a véglegessé vált építési engedély
• önkormányzati lakás bérleti jogviszonyáról történő lemondás esetén a lemondás elfogadásáról szóló

irat
• a már korábban hitelt nyújtó pénzintézet hozzájárulása az önkormányzat jelzálogjogának ingatlan –

nyilvántartásba történő bejegyzéséhez
• minden egyéb olyan irat, amely a támogatás megállapításánál alapul szolgálhat
• Személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya, Adóigazolvány

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bővebb információra lenne szüksége, részletes felvilágosítást
adunk a 

csonka.gaborne@kaposvar.hu; szantone.kornelia@kaposvar.hu; furman.erzsebet@kaposvar.hu
e-mail címeken, vagy a 

(82) 501-501 telefonszámon a 819-es, 821-es és 820-as melléken, illetve személyesen
hétfőn 13:00-16:00 óráig, 

szerdán 8:00-12:00 és 13:00-16:00 óráig, 
pénteken 8:00-12:00 óráig 

a Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Noszlopy G. u. 5. szám alatti épületben található Szociális Irodán.
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