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Zánka Község Ónkományzata Képviselő{estiiletéDck

I2l20I0. (n.z5.)

önkormányzati rendeIete
az Önkormánlzat tulajdonát képező építésjtclkok

átékesítésénekelveilől
(Egységes szerkezetbe foglalva)r

Zánka Község Öntormányzata Képüselő-te§tülete Magyarolszág Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország AlaptöNénye 32. cikk (2)
bekezdésébenmeghatározott feladatköIében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1,§ (l) A rendelet hatáya a Zánl<a Község Önl<olmányzata tulajdonában lévő és a Kepviselőtestiilet által kedvezményes értékesítésrekijclölt, családi házzai beépíthető epítésitelkekre
terjed ki. Az e céira kiielölt telkeket a 2. melléklet tartalmazza,
(2) A rendeletben foglalt kedvezményes építésitelkek igénylésére,nllviintaítására és aZ
eljárás lefol}tatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairó1
szóló 2004. CXL. töNény clőírásait ke11 alkalmazni,
2,§ (1) A telek vételárának a 4. §-ban meghatározottak szerint történő csölrlrentését kérheti aZ
az igénylő, aki:
a) a megvásárolt telken a beépítésrenegjelölt határidőben családi házat épít,
b) és vállalja, hogy aá állandó lakásként,
c) élctüteiszenien lakóházként legalább 10 évig használja,
(2) Abeépítésikötelezettség a kedvezményes áron megvásárolt telek tulajdonosát terheli, az át
nem ruházható.
(3) Az Öntományzat tL ajdonában álió telkeket az ÖnkormáLJr)zat honlapjfur aZ igénylők
számára meg kell hildetni.
3.§ (1) AZ építésitelkekre vonatkozó beépítésikötelezeftség teljesítésére3 évnól röüdcbb és
5 évnélhosszabb határidő nem állapítható meg.
Az építésitelkekre a beépítésikótelezettség teljesítéséig,a felépítményingatlan-nyilvántaftási
feltiintetésének időpoítjáig az ingatlan-nyilv|íntartásba elidegeníté§i é§ terhelési tilalnat kell
bej egyeztetni.
(2) A beépítésikötelezettség elmulasztását szerződésbontó feltételként kell aZ adás-vételi
szerződésben sZelepeltetni.
4.§ (1) A kcdvezmeny mértéke:
a) Az eladási ár - mely ÁFA-t taltalmaz - 80 o/o-kal csökken, ha az igénylők fiatal házasok,
vagy élettársak 40 életévalatt, Zínkán kivárnak letelcpedni, lakás és űdüőtulajdonnal nern
rendelkeznek, vagy a házastársak valanelyikének muntahely teremtő vállalkozása van
Zánkán, vagyilyet kíván létrehozni és vállalják a 2. §-ban foglalt feltételeket,
b) Az eladási
mely AFA-t taltalmaz 60 %-kai csökten, ha az igéttylő fiatal 18 és 30
életévköZötti, Zátlkált kívál letelepedni és első iakáshoz jutónak minősül, és az így
megvásáíolt telket 4 éven beliil beépíti és válalja a 2. §-ban foglalt feltételekel
c) Az eladási ár - mely ÁFA-t tartalmaz 45 %-kal csökken, ha az igénylő állandó lakóhelye
vagy munkahelye Zintán van, vagy itt kíván letelepedni és olyan lakástulajdonoal
rendelkezik, amel;nrek szobaszáma az 1, mellékletben meghatározott nagysá8rendet nem éri
el és vállalja a 2 §-ban foglaltak teljesítését.
(2) Amennyiben a c) pontban meghatározott igénylő gyermekekkel kív.ln Zánkán letelepedni,
gyermeker*ént további + 5 %-kal kell a telek árát csökkenteni, de maximum 80 %-ig.
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1,1,)

ónkornányzari rendelet, Hatá]yo§ 2017, ápritis 20. napjáiól.
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A telkek eladási fuának megállapítását megelőzőerr azokía lbrgalmi szakértői vélemén},t
kel] beszerezni. A te}kek eladási árát a Képviselő-testület a kijelölő határozatban állapítja
5,§

meg.

alól

6.§ Az elidegenítésitilalom
a használatbavételi engedély kiadását követően a
képviselő-testület kiilönös méltánylást érdemlő esetben, egyedi döDtéssel felmentést adhat o1y
módon, hogy annak feltételeit az ügy ö§szes köíilményét mérlegelve ]]atározza meg. Kiilönös
méltányiást erdemlő cset kiilönösen, ha a tulajdonos a kedvezményes telekvásfulás
feltételeivel rendelkező vevő részéIe íihaLzza át a telek tula.jdonjogát, elerrri kár, vevő
halálesete, stb,
záró rendelkezések
7,§ (1) Ez a rendelet a 2010. novembel25-cn lep hatályba,
(2) E rendelet hatálybalépésévelegldcjúleg az öntomán)zat fulajdonát képező epítésitelkek
értékesítésének
elveiről §zóló 7/2008, (xL 3.) önkormán)zati rendelet hatályát veszti.

Zánka, 2010. novembel 23.
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