KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

16/2002. (XI.30.) számú rendelete
A dunai árvíz által a személyi tulajdonú lakóépületekben keletkezett károk
felszámolásának támogatásáról
Kismaros község Képviselő-testülete a 2002. dunai árvíz által a személyi tulajdonban lévő
lakóépületekben keletkezett károk felszámolásának támogatásáról – a lakáscélú
támogatásokról szóló 1149/2002. (IX.5.) Kormányhatározat alapján – a következő rendeletet
alkotja.
1. §
/1/ A Képviselő-testület a 2002. évi árvíz által a lakóépületekben keletkezett károk
felszámolásához támogatást nyújt.
/2/ A támogatás formái:
a.) vissza nem térítendő
b.) építőanyag és az építéshez kapcsolódó szolgáltatás természetben történő biztosítása
/3/ A /2/ bekezdés a.) – b.) pont szerinti támogatás másik lakás vásárlására is irányulhat, de
kizárólag olyanra, amely hosszútávon gazdaságosan fenntartható.
/4/ Új lakás építése, vagy lakásvásárlás esetén a támogatás a településen kívül is
felhasználható.
2. §
Támogatásban azok részesülhetnek, akiknek az árvízkár bejelentés időszakában a
Polgármesteri Hivatalhoz ilyen irányú kárbejelentése volt és a kárfelmérés során a kár
mértéke adatlapon rögzítésre került.
3. §
A támogatás kizárólag a károsult lakóépület helyreállítására, újjáépítésére, vagy
lakásvásárlásra adható és használható fel.
4. §
/1/ A támogatás rangsorolásánál és odaítélésénél előnyben részesül az, akinek lakása az árvíz
miatt lakhatatlanná, életveszélyessé vált, vagy súlyosan károsodott.
/2/ A szociális rászorultságnál a szociális törvény és erről szóló helyi önkormányzati
rendeletet kell alapul venni.

5. §
/1/ Nem nyújtható támogatás a nem lakás céljára szolgáló építmények helyreállításához.
/2/ A támogatás nagyságánál figyelembe kell venni a biztosító által adott kártérítést.
/3/ Az /1/ - /2/ bekezdésre szólóan támogatásban részesülő anyagi, büntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkozatot kell tegyen. Ilyen nyilatkozat nélkül a támogatás nem folyósítható.
/4/ A támogatás igénylésére és folyósítására a rendelet melléklete szerinti megállapodást kell
kötni. A megállapodás megkötésére a Polgármester jogosult.
/5/ A támogatás 100.000.- Ft alatti esetekben egy összegben a végzett munkával arányosan,
míg e fölötti összegeknél két részletben folyósítható.
/6/ A támogatás a munkálatokkal összefüggő építőanyag, vagy kivitelezői számla ellenében
folyósítható.
6. §
/1/ E rendelet szerinti támogatás új lakás építése, vagy vásárlása esetén a károsult lakással
azonos komfortfokozatú lakás figyelembevételével állapítható meg.
/2/ Lakásvásárlás esetén a támogatott károsult ingatlanának (lakótelkének) értékét a támogatás
összegénél figyelembe kell venni, vagy az a vásárlással egyidejűleg az Önkormányzatra száll
át a károsult választásától függően.
7. §
A támogatás felosztásáról a Polgármester dönt.
8. §
Amennyiben megállapításra kerül, hogy a támogatást megtévesztő módon vették igénybe,
vagy nem a célnak megfelelően használták fel, úgy a támogatott az OTP-nél hatályos
lakáscélú hitelek kamatával növelten tartozik a támogatást visszafizetni, mely ez esetben egy
összegben esedékessé válik.
9. §
/1/ E rendelet 2002. november hó 30. napján lép hatályba, és a támogatott célok
megvalósulása esetén a rendelet hatályát veszti.
/2/ A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Kismaros, 2002. november 30.

dr.Feketéné dr.Gulyás Tünde s.k.
jegyző

Poldauf Gábor s.k.
polgármester

MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről Kismaros Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat), másrészről …………………………………………………………………….
Károsult (a továbbiakban: Károsult) között a mai napon az alábbiak szerint:
1. Szerződő felek megállapítják, hogy a 2002. augusztusi dunai árvíz miatt a Károsult
………………………………………………………………… cím alatti lakóingatlana
megrongálódott.
2. A lakhatás elemi feltételeinek biztosításához szükséges összeg ………………. Ft, azaz
……………….. forint.
3. Károsult kijelenti, hogy a 2. pont alatt megjelölt összegből:
- biztosító által megtérített összeg:
- igényelt pénzintézeti kölcsön:
- rendelkezésre álló saját összeg:
- karitatív adomány értéke:
- Önkormányzattól igényelt támogatás:
- Önkormányzattól igényelt egyéb támogatás:

………………………….. Ft
.…...…………………….. Ft
………………………….. Ft
………………………….. Ft
………………………….. Ft
...………………………... Ft

………………………………………… célra.
4./ Az Önkormányzat a 1149/2002.(IX.5.)Kormányhatározatban rögzítettekre figyelemmel az
I. pontban feltüntetett lakásban keletkezett károk enyhítésére biztosít:
- visszatérítendő támogatásként:

………………………… Ft-ot

- vissza nem térítendő támogatásként

………………………… Ft-ot

- egyéb címen /

…………………………. Ft-ot

/

A támogatás az alábbi ütemezésben kerül kifizetésre :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Károsult kijelenti, illetve tudomásul veszi, hogy
-

jelen megállapodás 4. pontjában rögzített támogatási formát elfogadja, a kapott
pénzösszeget az I. pontban feltüntetett megrongálódott lakás eredeti állapotára történő
helyreállítására használja fel

-

jelen megállapodás 1. pontjában megjelölt lakásra az Önkormányzat felé további kár-,
illetve kártalanítási igényt nem támaszt.

6. Károsult kijelenti, hogy a támogatás felhasználásának I. fokú építésügyi hatóság,
továbbá az önkormányzat ellenőrzéséhez hozzájárul.

7. Károsult tudomásul veszi, hogy:
-

a támogatás teljes összegével, a felhasználást igazoló számlák bemutatás formájában
elszámolni köteles,
az elszámolás határideje:
amennyiben a Károsult nem számol el a kapott támogatással, illetve, ha eltér a
támogatás felhasználására a megállapodásban rögzített céltól, úgy az Önkormányzat a
támogatottat kötelezi a pénzbeni támogatás egy összegben való visszafizetésre,
(természetben adott támogatás visszaszolgáltatására) vagy a dolog, illetőleg a
szolgáltatás ellenértékének megfizetésére.

Kismaros,

2002.

………………. hó ………….. nap

…………………………………………..
Önkormányzat

Előttünk, mint tanúk előtt:
1. tanú: ………………………………………….
Lakcím: …………………………………………..

2. tanú: …………………………………………..
Lakcím: …………………………………………..

……………………………………
Károsult

