
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
9/2002.(IV.30.) számú rendelete 

az önkormányzatnál és intézményeiben dolgozók lakáshoz jutásának támogatásáról 
 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete – élve az Alkotmány 44/A. §.(2) 
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. §.(1) 
bekezdésében kapott felhatalmazással -, figyelemmel a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. Törvény 4. §.-ára valamint a közszolgálati érdekegyeztetésre jogosult érdek-
képviseleti szervek állásfoglalására, az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott dolgozók 
lakáshoz jutásának (ideértve a lakásépítést és vásárlást) támogatására vonatkozóan az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

I. 
 

Általános rendelkezések 
 

1. §. 
 

(1) A képviselőtestület kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő juttatás céljára a 
költségvetésből a tárgyévi átlaglétszám után számolva legfeljebb 20.000,-Ft/fő mértékig 
lakásépítési alapot (továbbiakban: alap) képez. 

 
(2) 1Az (1) bekezdés szerinti alap forrása: az éves költségvetésben, az önkormányzat       

intézményeiben dolgozók lakásépítési-lakásvásárlási célú támogatására biztosított 
előirányzat; a visszafizetett törlesztések összegéből és a felszámított késedelmi kamatból 
származó összeg; az új munkáltató által megtérített támogatási összeg, az idő előtti 
visszafizetés és rendkívüli törlesztés összege. 

 
(3) 2Az alap felhasználására vonatkozó döntés jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza 

át. A alpolgármester a felhasználásról az éves zárszámadás tárgyalása során köteles 
tájékoztatni a képviselő-testületet. 

 
(4) Az alap felhasználásának szabályait a képviselő-testület határozattal állapítja meg. Az erről 

szóló Szabályzat a jelen rendelet függeléke. 
 
 

II. 
 

Egyéb rendelkezések 
 

2. §. 
 

                                                 
1 Módosította a 18/2004.(VIII.25.) számú rendelet. Hatályos 2004. augusztus 25-től 
2 Módosította a 18/2004.(VIII.25.) számú rendelet. Hatályos 2004. augusztus 25-től 
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(1) A munkáltató támogatására felhasználható pénzeszközeit a Keszthelyi OTP Fiók-nál vezetett 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala lakásépítési alap elnevezésű 
…………………számú számlán kell kezelni. 

 
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a módosított 12/2001.(I.31.) Kormányrendelet 

előírásait kell alkalmazni. 
 
(3) A rendelet kihirdetésének napja: 2002. április 30. 
 
(3)  A rendelet - kihirdetés napján  - 2002. április 30. napján lép hatályba. 
 
 
Cserszegtomaj, 2002. április 30. 
 
 
 
 
 
 
   Vitéz Varga Zoltán     dr. Kaszás Tamás 

     alpolgármester              jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: Cserszegtomaj, 2002. április 30. 
 
 
 
          Dr. Kaszás Tamás 
           jegyző 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva 2011. február 24-én. 
 
Cserszegtomaj, 2011. február 24. 
 
 
 Berta Sándorné 
 jegyző 
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függelék 

 
 

Szabályzat 
Az önkormányzat intézményeiben dolgozók lakáshoz jutásának támogatásáról 

 
 

A támogatás feltételei 
 
 

1./ Amennyiben az e Szabályzatban foglalt feltételek fennállnak, támogatásban részesülhetnek az 
önkormányzat által alapított, fenntartott intézményekben – ideértve a Polgármesteri Hivatalt is – 
határozatlan időre alkalmazott (kinevezett) munkavállalók 
 
2./ A támogatás odaítélésénél figyelembe kell venni a munkavállaló 

a.) lakáskörülményeit, 
b.) lakásigényének mértékét, 
c.) munkavégzését, 
d.) első vagy további lakásszerzésben érdekelt-e, 
e.) helyi támogatásban részesült-e, 
f.) jövedelmi, vagyoni helyzetét, 
g.) szociális körülményeit 
 

3./ A támogatás mértékének meghatározásánál előnyben kell részesíteni azt a munkavállalót, aki 
a.) első lakását építi vagy vásárolja, 
b.) jelenlegi munkahelyén 3 éves vagy ennél hosszabb munkaviszonnyal rendelkezik 
c.) kettő vagy ennél több gyermeket nevel, 
d.) gyermekét (gyermekeit)  egyedül neveli 
e.) alacsony jövedelmű. 

 
 

A támogatás formái és mértéke 
 
4./ Kamatmentes kölcsön állapítható meg: 

a.) lakás építéséhez 
b.) lakás újjáépítéséhez, 
c.) lakás vásárlásához, 
d.) lakás cseréjéhez, 
e.) bérlakás létesítéséhez, 
f.) lakástulajdona vagy bérlete- legalább egy szobával való bővítéséhez, 
g.) lakástulajdona vagy bérlete korszerűsítéséhez, 
h.) lakástulajdona vagy bérlete közművesítéséhez, 
i.) lakótelek vásárlásához. 
 

5./ Vissza nem térítendő támogatás állapítható meg. Vissza nem térítendő támogatás állapítható 
meg a lakással kapcsolatos pénzintézet felé fennálló kölcsön törlesztéséhez is. 
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6./ A támogatás mértéke munkavállalónként legfeljebb 250.000,-Ft. 
 
7./ A kölcsön összegét úgy kell megállapítani, hogy az arányban legyen a munkavállaló által 
vállalt építési, vásárlási terhekkel és igazodjon a munkavállaló szociális, vagyoni és jövedelmi 
viszonyaihoz. 
 
8./ A támogatás csak egyféle címen igényelhető. 
 
9./ A kölcsön visszafizetésének határideje nem lehet több, mint a pénzintézeti hitelcélokra 
nyújtható állami vagy bankkölcsönre megállapított törlesztési idő. Ezen belül a törlesztési időt a 
szerint kell megállapítani, ahány év a kölcsönt igénybe vevő nyugdíjkorhatára eléréséig hátra 
van, ha azonban ez kevesebb 3 évnél, úgy a visszafizetés határideje legfeljebb 2 év. 
 
 

A támogatás igénylésének, elbírálásának és 
 folyósításának rendje 

 
 

10./ A támogatás iránti kérelmet az igénylőnek – az  alpolgármesternek címezve – a közvetlen 
munkahelyi vezetőjéhez kell benyújtani. 
 
11.,/ A kérelmet a közvetlen munkahelyi vezető véleményezi, majd  - több kérelem esetén - 
indokolt rangsorolással és a támogatás összegére vonatkozó javaslattal ellátva megküldi a 
jegyzőhöz, aki gondoskodik a döntés előkészítéséről. 
 
12./ A támogatásban részesült munkavállalók személyéről valamint a támogatás mértékéről – a 
jegyző véleményének meghallgatása után – az alpolgármester szükség szerint, de legalább 
minden év március 15., illetve szeptember 15. napjáig dönt. 
Az elbírált kérelmek nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. 
 
13./ A támogatásra kijelölt munkavállalóval a támogatásról és annak feltételeiről írásbeli 
megállapodást kell kötni. 
A megállapodásban a munkavállalónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy munkaviszonyát a 
kölcsöntartozás visszafizetéséig nem szünteti meg.  
 
14./ A munkavállaló a kölcsönt a pénzintézet útján (OTP Fiók Keszthely) útján, kamatmentesen, 
havi részletekben meghatározott törlesztési idő alatt köteles visszafizetni. 
A kölcsöntartozás késedelmes visszafizetése esetén a munkavállaló a Ptk. 301. §-ának (1) 
bekezdésében foglalt mértékű kamatot köteles megfizetni. 
 
15./ Ha a munkavállaló a ráháruló kötelezettségeit neki fel nem róható nyomós okból nem 
teljesítette, a munkáltató, illetve a véleményezésre felhatalmazott javaslatára, a kölcsön 
visszafizetésére halasztás adható vagy rendkívüli esetben visszafizetésétől el lehet tekinteni. 
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16./ A munkavállaló tulajdonába kerülő lakás a ki nem egyenlített munkáltatói kölcsön fedezetéül 
szolgál. Az erre vonatkozó jelzálogjogot, valamint annak biztosítására az elidegenítési tilalmat az 
ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni. 
 

A munkaviszony megszűnésének esetére 
vonatkozó eljárás 

 
 
17./ A munkáltató az általa nyújtott kölcsön ki nem egyenlített részének megfizetését egy 
összegben követelheti, illetőleg a vissza nem térítendő támogatás összegét részben vagy egészben 
megvonhatja, ha a munkavállaló a munkaviszonyát a megállapodásban meghatározott határidő 
előtt megszünteti. 
 
18./ Ha a támogatásban részesült munkavállaló munkaviszonya a munkáltató részéről történt 
felmentéssel, felmondással - beleértve az öregségi és rokkantsági nyugdíjazás vagy áthelyezés 
esetét is – szűnik meg, a dolgozó a kölcsön ki nem egyenlített összegét változatlan feltételek 
mellett törlesztheti.   
 
19./ Ha a munkaviszony a munkavállaló halála folytán szűnik meg, az örökös a kölcsön ki nem 
egyenlített összegét változatlan feltételek mellett törlesztheti. 
 
20./ Ha a támogatásban részesült munkavállaló munkaviszonya az előírt határidőn belül 
megszűnik, az új munkáltató szerv - a munkavállaló kezdeményezése alapján – a még ki nem 
egyenlített kölcsönt a volt munkáltató szerv javára - megállapodásuk alapján megtérítheti. 
 
21./ Ha a munkaviszony a munkavállaló részéről történő lemondással, büntető bíróság ítéletével, 
fegyelmi büntetés következtében vagy a munkaügyi szabályok megsértése miatt szűnik meg, a 
kölcsön ki nem egyenlített része egy összegben esedékessé válik, illetve a munkáltató a 
munkavállaló részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás összegét részben vagy egészben 
megvonhatja és visszakövetelheti. 
 
22./ A jelen Szabályzatot a képviselő-testület a 9/2002.(IV.30.) számú rendeletével hagyta jóvá. 
 
 
Cserszegtomaj, 2002. április 30. 
 
 
 
 
 
         vitéz Varga Zoltán       dr. Kaszás Tamás  
  alpolgármester      jegyző 
 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
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Mely létrejött egyrészről Cserszegtomaj Község Önkormányzata 8372. Cserszegtomaj 
Községháza u. 4. mint munkáltató (a továbbiakban: munkáltató), másrészről: 
…………………………………..beosztás: ………………. szül.hely,idő.:……………………….. 
lakása: ………………………………………………….támogatásra kijelölt munkavállal (a 
továbbiakban munkavállaló) között a lakáscélú támogatásokról szóló módosított 
106/1988.(XII.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 77/1988.(XII.27.) PM-ÉVM rendelet, 
a Ptk. Rendelkezései, továbbá Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 
lakásépítés (-vásárlás) munkáltatói támogatásáról szóló rendelete alapján, az alábbiak szerint.: 
 
1.) A munkáltató fent nevezett munkavállaló részére ………………………..Ft, azaz 

….……………………………….forint összegű kamatmentes kölcsönt nyújt 
a……………………………………………………………(város, község, utca, házszám) 
………………hrsz. alatt felvett ingatlanra történő felhasználás céljából, a tulajdonába, 
illetve állandó használatába kerülő lakás 

 
a.) családi ház építéséhez, (családi ház újjáépítéséhez, 

tetőtér-beépítéséhez, emeletráépítéshez) 
b.) vásárláshoz 
c.) cseréhez, bővítéshez 
d.) korszerűsítéséhez, közművesítéséhez 
e.) korábbi munkáltatói átvállalás…………………………………………….Önkormányzata 
……………………..………-nél vezetett Lakásépítési Alapjából. 
 
A kölcsön összegét a munkáltató az ……………………………………………….-hoz utalja 
át a munkavállaló javára. 

 
2.) Munkavállaló vállalja, hogy a munkáltató által nyújtott kölcsönt a Cserszegtomaj Község 

Önkormányzat által meghatározott időponttól, kamatmentesen, havi egyenlő részletekben, 
……….év alatt Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének Lakásépítési 
Alap számlájára készpénz átutalási megbízás (csekk) útján – visszafizeti. 
Munkavállaló tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Ptk. 301. §. (1)         
bekezdésében foglalt rendelkezésének megfelelően köteles kamatot fizetni. 
 

3.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az első törlesztő részlet …………………napján 
válik esedékessé, míg a további részletek az ezt követő hónapok 15. napjáig fizetendők.  
A havi törlesztő részlet …………..Ft, azaz ……………………..forint. 
 

4.) A támogatás kamatmentességének feltétele azonban, hogy a támogatott(ak) a 
megállapodásban vállalt kötelezettségének eleget tegyen(ek). Amennyiben a támogatott(ak) 
nem tesz(nek) eleget a megállapodásban foglaltaknak, úgy a támogató részére a 
késedelembe esés időpontjáig a Ptk. 232.§. (2) bekezdés szerint ügyleti kamat jár. Ettől az 
időponttól pedig az ügyleti kamaton felül  ……….mértékű kamatot is tartozik a támogatott 
megfizetni. 
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5.) Munkavállaló vállalja, hogy a munkáltatói kölcsön teljes összegét kizárólag a megállapodás 

1. pontjában megjelölt célra használja fel. 
 
6.) Munkavállaló vállalja, hogy a kölcsön összege után Önkormányzat kezelési költséget számít                   

fel. 
 
7.) A munkáltató és munkavállaló megállapodnak abban, hogy három részlet elmaradás esetén 

ez egész követelés esedékessé válik. 
 
8.) Munkavállaló hozzájárul ahhoz, hogy késedelmes fizetés esetén a munkáltató a hátralékos 

(visszakövetelt) összeget, a késedelmi kamatot és az esetleges behajtási költségeket – az 
engedélyezés polgári jogi szabályai szerint- munkabéréből levonásba helyezze. 

 
 
9.) Munkavállaló feltétel nélkül jogot és engedélyt ad arra, hogy az 1. pontban leírt ingatlanból 

munkavállaló tulajdonába kerülő részilletőségére Cserszegtomaj Község Önkormányzata 
javára, a jelzálogjogot, a munkáltató által nyújtott kölcsön és mindenkori járulékai erejéig 
telekkönyvileg bejegyeztessék. 

 
10.) A munkavállaló tudomásul veszi, hogy a munkáltatói támogatással létesülő, tulajdonában 

álló lakást csak a munkáltató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el vagy terhelheti meg a 
kölcsöntartozás fennállásának ideje alatt. 

 
11.) Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a munkáltatói támogatás egészének vagy egy részének 

a megállapodásban rögzített céltól eltérő felhasználása, illetve a megállapodás céljának 
lehetetlenülése esetén a munkáltató jogosult a megállapodást azonnali hatállyal felmondani. 

 
12.) Munkavállaló köteles a megállapodásban vállalt fenti kötelezettségei teljesítését érintő 

körülményeket a munkáltatónak haladéktalanul bejelenteni. 
 
13.) Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a munkáltatóval határozatlan időre létesített 

munkaviszonyát a kölcsönösszeg igénybevételétől számítva lemondással, rendkívüli 
lemondással nem szünteti meg, áthelyezését más szervhez nem kezdeményei, továbbá 
munkaviszonyának megszüntetéséhez felróható okot nem szolgáltat. 

 
14.) Munkavállaló  tudomásul  veszi, hogy  munkáltató a  kölcsön  ki  nem   egyenlített   részének       

megfizetését jogosult egy összegben, azonnali hatállyal visszakövetelni a következő             
esetekben: 

 
a.) a megállapodás azonnali hatályú felbontása esetén, 
b.) ha a munkavállaló munkaviszonyát a 13. pontban vállalt kötelezettsége ellenére 

felmondással szünteti meg, 
c.) ha a munkavállaló munkaviszonya áthelyezés folytán szűnik meg, 
 
 
d.) ha a munkavállaló munkaviszonya neki felróható okból …………………………miatt 

fegyelmi büntetéssel, bírói ítélet alapján szűnik meg, 
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e.) ha a jelen megállapodás 7. pontja bekövetkezik.   
f.) a munkáltatói támogatással létesülő lakás 10. pontban meghatározott korlátozás ellenére 

történő elidegenítése vagy megterhelése esetén. 
 

15.) Megállapodó  felek rögzítik, hogy  igénybe  vevő  munkaviszonyának  a  munkáltató részéről  
történő felmondása esetén a kölcsön hátralévő része történő felmondása esetén a kölcsön 
hátralévő része változatlan feltételek mellett törleszthető. 
Rögzítik továbbá, hogy igénybe vevő elhalálozása esetén örököse a kölcsön hátralévő részét 
változatlan feltételek mellett törlesztheti. Amennyiben az igénybevevő vagy fent jelzett 
örököse visszafizetési kötelezettségét neki felróható okból határidőre nem teljesíti, a 
munkáltató jogosult a még ki nem egyenlített kölcsön összegét azonnali hatállyal 
visszakövetelni. 

 
16.) Munkavállaló házastársa………………………………………………………………....(név) 

Szül.hely, idő:…………………………………………………………………………………. 
Munkahelye:…………………………………………….beosztása…….…………………….. 
Lakása:………………………………………………………………………………………... 
Kijelenti, hogy a munkavállaló vállalt kötelezettségeiért a munkáltatóval szemben, 
személyes adósi  minőségben – a fentiek szerint – egyetemlegesen kötelezettséget vállal. 
 

17.) Felek egyetértően rögzítik, hogy a megállapodásban nem szabályozott kérdések rendezésére 
a fent jelzett jogszabályok, illetve az önkormányzati rendelet rendelkezései irányadók. 

 
18.) Felek jelen szerződést elolvasták, a benne foglaltakat megértették és saját kezűleg aláírták. 
 
 
Kelt, …………………………………, 200  . ………………………hó …………….nap. 
 
 
 
        ………………………………………. 

      munkáltató 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
1.) ……………………………………….. 
 
…………………………………………… 
 
 
2.)………………………………………..    ……………………………… 

                         munkavállaló 
…………………………………………. 
 


