
Törlés a határozott idő lejártakor

Hatáskörrel
rendelkező szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Illetékesség Az eljárásra a lakás fekvése szerinti megyei kormányhivatal illetékes.

Ügyintézés helye Nógrád Megyei Kormányhivatal - Salgótarján, Rákóczi u. 36

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

-  Az  ügyfél  által  benyújtandó  a  kérelem,  szükség  szerint
meghatalmazás,  adásvételi  szerződés  vagy  használatbavételi
engedély/a  használatbavétel  tudomásulvételét  vagy  az  egyszerű
bejelentéshez  kötött  épület  felépítésének  bejelentése  megtörténtét
igazoló  hatósági  bizonyítvány,  a  2011.  december  14.  napjától
benyújtott  utólagos kedvezmény iránti  kérelem esetén az utólagos
támogatás jóváírására (igénybevételére) kötött szerződés.

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási
szolgáltatatási díj

Az eljárás nem illetékköteles.

Ügyintézési határidő 30 nap

Eljárást megindító irat
(kérelem)
benyújtásának módja

Személyesen a Kormányhivatalnál vagy postai úton.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

 

-  Az  elidegenítési  tilalomra  meghatározott  jogszabályi  határidő
lejártának  megállapítása  mellett  feltétel  az  is,  hogy  az  ügyfél
támogatási  ügyében  nem  lehet  a  támogatás  visszafizetési
kötelezettség  felfüggesztéséről  rendelkező  közigazgatási  döntés
érvényben.

-  Ha  az  újabb  ingatlan  megszerzését  a  támogatott  személy  nem
igazolta, a támogatás visszafizetésének van helye attól függetlenül,
hogy  időközben  az  államot  illető  biztosítékok  jogszabályban
meghatározott időtartama eltelt.

-  Ha  az  állami  támogatás  visszakövetelése  iránti  bírósági,  illetve
közigazgatási  hatósági  eljárás  indult,  a  törlésnek  a  határozott  idő
elteltével sincs helye.

-  Ha  a  törlési  kérelem  benyújtásakor  a  támogatási  szerződésből,
illetve  jogszabályból  folyó,  alapvetően  adminisztratív  (bejelentés,
bemutatás, bejegyzés), utóbb pótolható kötelezettség elmulasztására
merül fel adat, a támogatott személyt a lakástámogatási hatóság a
kötelezettsége  teljesítésére  hívja  fel.  A  törlés  iránti  intézkedés  a
kötelezettség  teljesítését  követően  történik.  kamatokkal  növelt
összegét  legkésőbb  a  végleges  döntés  kézhezvételét  megelőző
napon utalták.

-  A  töröltetés  iránt  a  kormányhivatal  a  törlési  engedély,  valamint
ingatlan-nyilvántartási  kérelem  nyomtatványok  ingatlanügyi
hatósághoz való megküldésével intézkedik.

Ügytípushoz
kapcsolódó

A  lakáscélú  állami  támogatásokról  szóló  12/2001.  (I.31.)  Korm.
rendelet



jogszabályok
jegyzéke

A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet

Az  új  lakások  építéséhez,  vásárlásához  kapcsolódó  lakáscélú
támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet

A  használt  lakás  vásárlásához,  bővítéséhez  igényelhető  családi
otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet

Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas

Időpontfoglalás

 
Ügyintézővel való egyeztetés alapján 32/795-816

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

Nincs.

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
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