
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2021.(VII.25.) önkormányzati   r e n d e l e t e 
az „Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási támogatásról szóló 10/2019.(VI.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § 
(2), 26. §, 32. § (3) és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az "Esély otthon - 
Balassagyarmaton" lakhatási támogatásra vonatkozóan a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az „Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási támogatásról szóló 10/2019. (VI.30.) önkormányzati 
rendelet 4. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: 
 
(A támogatásra az nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:) 

„h) vállalja, hogy a Rendeletben foglalt azon feltételeket, melyek a pályázat során használt pontozási 
rendszerben pozitívan lettek értékelve - a pályázat benyújtásától kezdve egészen a bérleti 
jogviszony végéig fenntartja.” 

 
2. § 

 
Az „Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási támogatásról szóló 10/2019.(VI.30.) önkormányzati 
rendelet 8. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(Az Önkormányzat azonnali hatállyal, elhelyezési és térítési igény nélkül felmondhatja a bérleti 
szerződést, amennyiben a bérlő:) 

„f) a bérleményt, vagy annak leltár szerinti berendezési tárgyait megrongálja, a lakásból elszállítja, 
vagy a bérleményen az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye nélkül átalakítást, felújítást, 
korszerűsítést végez.” 

 
3. § 

 
Az „Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási támogatásról szóló 10/2019.(VI.30.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 

4. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát 
veszti. 
 
 
 
 
 
  /: Csach Gábor :/     /: dr. Varga Andrea :/ 
    polgármester                              jegyző 

 
 
 
 

Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2021. július hó 25. napján 
 

 
 
 

/: dr. Varga Andrea :/ 
          jegyző 



 
1. számú Melléklet 

 
 

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25. 
 

- 1. emelet 1. 42,7 m2 
- 1. emelet 2. 78,6 m2 
- 1. emelet 3. 28,2 m2 
- 1. emelet 4. 28,9 m2 
- 1. emelet 8. 46,7 m2 

 
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 27. 
 

- félemelet 4. 49 m2 
- 1. emelet 9. 45,7 m2 
- 1. emelet 8. 76,6 m2 
- 1. emelet 7. 38,4 m2 
- 1. emelet 6. 41,7 m2 
- 1. emelet 5. 37 m2 

 
 
 


