
A 41412021. sz. tanAcshatdrozat mell6klete

A 18-35 6v ktiztitti fiatalok lak6sb6rl6si t6mogat6s{ra vonatkozd ttibb6ves
Sepsiszentgytirgy municipiumi ktiz6rdekii progra m Szabfllyzata

I. FEJEZET - AttaUnos rendelkez6sek
l. Cikk. Jelen szabiiyzat meghatfuozza a 20211414. szdmt

tandcshatdrozattal elfogadott, a 18-35 6v kdzdtti fiatalok lak6sb6rl6si tdmogatdshra
vonatkoz6 tobbdves Sepsiszentgyorgy municipiumi koz6rdekri program riltaldnos
keretdt 6s elj6r6s6t.

2. Cikk. - (1) A Program c6lja ds c6lkitrizdsei azon fiatalok t6mogatSsa akik
sepsiszentgydrgyon dolgoznak, vagy tanulnak 6s ideiglenes vagy 61land6 lakcimmel
rendelkeznek, az egy6ni felel6ss6gv6llal6s osztonzdse, a ftatalok kiv6ndorl6s6nak
cs6kkent6se, a fiatalok osztonzdse a municipiumba val6 visszatdr6sre, valamint a

fiatalok vonz6sa Sepsiszentgyorgyon val6 letelepeddsre a demogr6fiai dregedds
lassit6sa drdekdben.

(2) Az elso bekezd6sben el6irt t6mogat6s maximum osszege 50 eur6,/h6, de
nem haladhatja meg a b6rleti szerzod6s alapjan bdrelt sepsiszentgyorgyi ingatlan teljes
havi bdrleti dij 25%-at.

3. Cikk. - A l6trehozottprogramnak tobb6ves jellege van.

II. FEJEZET- C6lcsoport (Kedvezm6nyezettek)
4. Cikk. - A program kedvezm6nyezettjei nagykoni fiatalok, 35 6ves korig,

akik sepsiszentgyorgyi ideiglenes vagy 611ando lakcimmel rendelkeznek 6s

S ep s i s z ent gy o r gy o n alkalmazottak v a gy tanul 6k.
5. Cikk. - Jelen Szabfiyzat 6rtelmdben a fiatal kifejez6s azon nagykoni

szem6lyt jelenti, aki a kdrds elbir6l6s6nak idopontj6ban legfeljebb 35 6ves.

III. FEJEZET-Kedve zmfiny kate 916 rirlk
6. Cikk. - (1) Minden kedvezmenyezett aki egy sepsiszentgydrgyi ingatlan

bdrleti szerzodesenek a jogosultja, egy maximum 50 eurolh6 osszeget kap, de ami
nem haladhatja meg a teljes havi b6rleti dij 25%-6t.

(2) A bdrleti dij krilonbozetet a kedvezmdnyezett saj6t alapb6l fedezi.

IV. FEJEZET- Jogosults{gi felt6telek
7. Cikk. - A ldtrehozott programban val6 r6szv6telhez a kdrelmezo a

kdvetkez6 felt6telek e gytittes telj estil6s6nek kell me gfelelnie :

a) a k6relmezo nagykoru szem6ly kell legyen, aki a k6r6s elbir6l6s6nak
idopontj6ban legfeljebb 35 6ves;

b) ideiglenes vagy 6lland6 lakcimmel rendelkeznek Sepsiszentgyorgyon - azon
fiatalok akik nem tanul6k abban az esetben r6szestilnek a kedvezm6nyben
amennyiben a kdr6s lead6sSnak iddpontjSban minimum 6 h6napja ideiglenes
lakcimmel rendelkeznek Sepsiszentgyorgyon;

c) kozdpi sko 1 ai vagy szaki sko lai v e gzettse glJ;

d) a k6relmezo munkahelyela felsooktat6si intdzm6ny ahov6 be van iratkozva
S ep s i szentgyo r gy kozigazgat6s i tertilet6n I e gyen ;

e) a kedvezmdny igdnyl6sekor az llletekes ad6hatos6gn6l (Ad6- 6s P6nzrigyi
Hivatal) nyilv6ntartott, 6rv6nyes b6rleti szerzoddse legyen, yagy szerz6d6se legyen az

on6lloan gazdasdgr tev6kenys6get foly'tat6 term6szetes/jogi szem6lyekkel; azon
fiatalok eset6ben, akik nem tanul6k, a b6rleti szerzodes 6rvdnyes kell legyen
legkevesebb 4 h6napig a kdr6s elbir6l6s6nak idopontj6ban;



f) a k6relmezo ne rendelkezzen tribb mint % rdszesed6ssel egy lak6sc6hi
ingatlan felett, vagy ne rendelkezzen tdbb mint%r6szeseddssel egy latasiotU ingatlan
felett, melyet az ut6bbi 5 6vben idegenftett el;

g) ne legyen olyan bdrleti szerz6dds kedvezmdnyezettje, melyet a helyi/6llami
kriltsdgvet6s tiimogat;

h) ne legyen megkdtdtt bdrleti szerz6ddse helyi/kozponti 6llami hat6s6gokkal
vagy intdzmdnyekkel;

i) a kdrelmezl ne legyen IV. fokir rokonsdgi kapcsolatban az ingatlan
tulajdonos6val akit6l a lak6st b6rli;

j) ne legyentartozdsa a helyi krilts6gvet6s fel6;

B. cikk. - a :.rLT#ffil3ftlffiff 'l'11I,.,0.26 dokumenrumokat
tartalmaz6 iratc s o m6kat ke I I b enyrij tris rlk :

a) K6r6s - a Szab6lyzat l. szdmri mell6klete;
b ) A kdre lm ez6 szemelyazono s s iig i i gazolv iny a;
c) Vdgzettsdget igazol6 oklevelek;
d) A kdrelmezb alkalmazotti min6s6g6t igazol6 iratok - munkahelyi igazol6s

azalkalmazottimin6sdgdriSlligazol6satanint6zm6ry4bl;
e) m6solat az illet6kes ad6hat6s6gn6l (Ad6- 6s P6nztigyi Hivatal)

nyilvantartott, folyamatban l6v6 bdrleti szerzbdesr6l, vagy az ondillart gazdas1gi
tevdkenys6get folytat6 term6szetes/jogi szem6lyekket me[i<itcttt szerz6d6iA,t; -*fiatalok esetdben, akik nem tanul6k, a bdrleti szerzldes 6rv6nyes kell legyen
legkevesebb 4 h6napig a k6r6s elbir6l6srinak id6pontj6ban;

(2) Az (l) bekezdds a. 6s d. pontj6ban el6irt iratokat eredetiben sztiks6ges
benyirjtani, illetve az (l) bekezdds b., c, ds e. pontj6ban el6irt iratokat m6solatban kell
benyfjtani, az eredeti bemutat6silv al, vagy a kdrelmez 6 illtalhitelesitve.

e. cikk. - (D o r y,h:il,i'#ih3,l'i1fr,"-61, 
a k6r6sser egyritt, az

drdekeltek, benyrijthatj6k a Sepsiszentgyorgy Polg6rmesteri Ui,Iatatanat<
U gy f6 I s zo I ghlati, T itj eko ztat6s i d s Iktat6 R6 s z I e 96 n,

(2) A papir alapri k6rds el6rheto lesz Sepsiszentgydrgy Polgfrmesteri
Hivatal6nak honlapj6n, vagy a nyomtatvLny.. beizerezheto Sepsiszintgyorgy
Polg6rmesteri Hivatal6nak keretdben mrikodo Ugyfdlszol gdlatr, Tijekoztxfusi et
Iktat6 R6szleg6n.

10. Cikk. - (1) A 9. cikkelyben emlitett iratcsom6t minden h6nap 15-6ig lehet
benyirjtani.

(2) A minden h6nap 15-dig benyrijtott itacsom6kat az ad,otthonapban bir6lj6k
el, illetve a 15-e ut6n benyrijtottak a kdvetkezo h6napban kertilnek elbirril6sra.

11. Cikk. (l) Jelen hatirozatban eloirt jogosults6gi feltdteleket egy
polg6rmesteri rendelettel kinevezett szemdly ellen6rzi.

(2) Az drtdkelds eredmdnydt minden h6nap 2o-ig kiftiggesztik a
Sepsiszentgyorgy Polg6rmesteri HivatalSnak sz6khely6rl illetve SepsiJintgy6rgy
Polg6rmesteri Hivatal6nak honlapj6n, www.sepsiszentgyorgyinfo.ro oldalon.

12. Cikk. - A kdr6sek elbir6lSsa ellen 6v6st lehet benyrijtani a nyilv6noss6gra
val6 hozatalitol szamitott 3 napon beliil. A fellebbezdseket egy polgdrmesteri
rendelettel kinevezett bizotts6g birdlja el, a benyrijtdst kcivet6 48 6rrinbeliil. 

-

13. cikk. (1) A 6. cikkely (1) bekezd6sdben eloirt cisszegek a
kedvezm6nyezettek j o go sulttii nyi lvdnit6sa utiini h6napban keriilnek tfiutal1sr a.

(2) A pdnztigyi t6mogat6s megszerz6se 6rdek6ben, a program
kedvezm6nyezettjei kotelesek benyrijtani Sepsiszentgyorgy Polgiirmesteri Hivatakinak
Ugyfdlszol gttlati, Tajekoztatitsi 6s Iktat6 Rdszleg6n minimum egyszer 3 havonta a bdr



kifizet6s6t igazoll dokumentumot. (Elszrimol6si formanyomtatv6ny, a Szabdlyzat 2.
sz. mell6klete).

(3) Jelen Szabiiyzat 6ltal odaitdlt p6nzdsszegek az igazol6 dokumentumok
benffit6s6t kdvet6 10 napon beltil a kedvezmdnyezett szamlajfurautalnak.

15. Cikk. - Amennyiben a jogosults6gi felt6telek tekintet6ben olyan jellegti
v6ltoz6sok kcivetkeznek be, amelyek a jelen Szabdlyzatban foglalt kedvezmdnyekben
val6 r6szestl6s jog6t ellehetetlenitik, a kedvezmdnyezettek kdtelesek
Sepsiszentgy<irgyi Municipium Polg6rmesteri Hivataltinak a tudom6sara hozni annak
megjelen6sdt kcivet5 l0 napon beltil a jogosults6g elveszt6s6t eliiidezo helyzetet, az
alkalmazott kedvezmdnyek dsszegdnek a visszafizet6si k<lvetkezmdny6nek a terhe
alatt, a j ogosultsdg elvesztds6nek id6pontj 6t6l kezd6d6en.

16. Cikk. * Az 1. sz. 6s 2. sz. mell6kletek jelen szabiiyzat szeryes r€szdt
k6pezik.

17. Cikk. - Jelen szabdlyzatot a 4L412021. szimfi Tan6cshatarozat hagyta
j6v6.


