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Az Országgyűlésről  szóló 2012.  évi  XXXVI.  törvény 28.  §  (4)  bekezdése  alapján  „A „falusi”
családi  otthonteremtési  kedvezmény  igénybevételével  kapcsolatos  preferált  kistelepülések
listájának  Bize,  Gyótapuszta,  Boronka,  Horvátkút  és  Szőlősgyörök  helységekkel  való
kibővítéséről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



 
 

...../2021. (.....) OGY határozat 

A „falusi” családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével kapcsolatos preferált
kistelepülések listájának Bize, Gyótapuszta, Boronka, Horvátkút és Szőlősgyörök

helységekkel való kibővítéséről

Az  Országgyűlés  –  felismerve,  hogy  Bizén,  Horvátkúton,  Boronkán,  Gyótapusztán  és
Szőlősgyörökön  is  igény  van  a  „falusi”  családi  otthonteremtési  kedvezmény  lehetőségére  –  az
alábbi határozatot hozza: 

1. Az  Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy  a  használt  lakás  vásárlásához,  bővítéséhez
igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10) Korm. rendelet 2.
mellékletében szereplő preferált kistelepülések listáját egészítse ki a Somogy megyei Bize,
Gyótapuszta, Boronka, Horvátkút,  valamint Szőlősgyörök településrészekkel,  hogy az ott
lakó  és  lakni  vágyó  emberek  is  jogosulttá  váljanak  a  „falusi”  családi  otthonteremtési
kedvezmény igénylésére.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

1977-ben  Somogy  megyében  Bize,  Horvátkút,  Boronka  és  Gyótapuszta  községeket  Marcali
városhoz csatolták, míg Szőlősgyörök 1991-ben lett Balatonboglár város része. A városoktól több
kilométer  távolságban  fekvő  falvak  azóta  nem rendelkeznek  önálló  önkormányzattal,  csupán  a
városon belüli önálló településrészként tekintenek rájuk.

A 17/2016.  (II.10)  Korm.  rendelet  (továbbiakban:  Kormányrendelet)  szerint  a  lakáscélú  állami
támogatások igénylése  a  falvakban (közismertebb  nevén a  „falusi  CSOK-támogatás”)  csupán a
preferált  kistelepüléseken  érhető  el,  amely  települések  neveit  a  Kormányrendelet  2.  melléklete
tartalmazza,  de  sajnálatosan  Bize,  Horvátkút,  Boronka,  Gyótapuszta  és  Szőlősgyörök  nincs
közöttük.

Az ezen településeken lakó, valamint az ezekre a településekre költözni vágyó somogyi polgárok
évek  óta  várják,  hogy  ők  is  részesülhessenek  a  Magyar  Állam  által  biztosított  lakhatási  célú
támogatásban  ugyanúgy,  ahogy  ez  Magyarországon  elérhető  a  hozzájuk  hasonló  2679
kistelepülésen.
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