
Visszafizetési kötelezettség felfüggesztése

Hatáskörrel
rendelkező szervezet

A Nógrád Megyei Kormányhivatal

Illetékesség
Az  eljárásra  a  lakás  fekvése  szerinti  megyei  kormányhivatal
megyeszékhely szerinti járási hivatala illetékes.

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

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

- A  elidegenítéséről  szóló  visszterhes  szerződés  (adásvételi
szerződés, házassági vagyonmegosztási szerződés)

- Eljárási  illeték  megfizetését  igazoló  irat,  ha  az  illeték
megfizetése nem illetékbélyeg formájában történt

- A támogatás összegének befizetését igazoló irat

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási
szolgáltatatási díj

Az eljárás illetékköteles.

Ügyintézési határidő 30 nap

Eljárást megindító irat
(kérelem)
benyújtásának módja

Személyesen a járási hivatalnál vagy postai úton.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

 

A lakás elidegenítése esetén a támogatott személynek visszafizetési
kötelezettsége  keletkezik  a  támogatás  vonatkozásában.  Az
elidegenítés  tényét  az  elidegenítésre  irányuló  szerződés  keltétől
számított 30 napon belül a támogatott személynek be kell jelentenie
a járási hivatalnál.

Ha a  lakás tulajdonosa  a  lakásigényét  a  lakás cseréjével,  vagy a
lakás  értékesítését  követően  másik  lakás  építése  vagy  vásárlása
útján  elégíti  ki,  a  támogatás  visszafizetésével  kapcsolatos
kötelezettségét építési szándék esetében három, vásárlási szándék
esetében  egy  évig  a  járási  hivatal  felfüggeszti.  A  felfüggesztés
időtartama egy alkalommal legfeljebb 1 évvel hosszabbítható meg. A
visszafizetési  kötelezettség  a  lakás  tulajdonosának  a  bejelentése
megtételét  követő  legfeljebb  60  napon  belül  benyújtott  kérelme
alapján  függeszthető  fel,  feltéve,  hogy  a  támogatott  személy  az
igénybevett  támogatás  összegét  a  „10032000-01501315  Kincstár
lakáscélú  kedvezmények  letéti  számlára”  előzetesen  befizette.  A
felfüggesztés  időtartamát  az  igénybevett  támogatás  összegének
kincstári letéti számlára érkezésének napjától kell számítani. 

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

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

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

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

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


nyomtatványok

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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