DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE

9/2000. /07. 28./ rendelete
AZ 1999. NOVEMBER 22. ÉS 2000. MÁJUS 19. KÖZÖTT
KIALAKULT ÁR- ÉS BELVÍZ MIATTI VÉDEKEZÉSI, HELYREÁLLÍTÁSI
ÉS ÚJJÁÉPÍTÉSI CÉLRA BIZTOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI
FORRÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. tv. és a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988.
/XII. 26./ MT. sz. rendelet jogszabályi előírásaira tekintettel az 1999. november 22. és 2000.
május 19. között kialakult belvíz következtében megrongálódott magánszemélyek
tulajdonában lévő lakások helyreállítása érdekében a következő rendeletet alkotja.
A rendelet személyi hatálya
1. §.
/1/ A rendelet személyi hatálya a Dunaegyháza Község Önkormányzat illetékességi területén
állandó lakóhellyel rendelkező és lakás céljaira szolgáló – belvíz miatt megrongálódott –
ingatlan tulajdonjogával rendelkező magánszemélyekre terjed ki.
A rendelet tárgyi hatálya
2. §.
/1/ A rendelet tárgyi hatálya a Dunaegyháza Község belterületén lévő, az ingatlan
nyilvántartás szerint lakóházként, lakás céljaira szolgáló ingatlanként, vagy
ingatlanrészként bejegyzett, magánszemélyek tulajdonában lévő, belvíz miatt károsodott
ingatlanokra terjed ki.
/2/ Nem terjed ki a rendelet hatálya a nem lakás céljára szolgáló épületekre, építményekre,
függetlenül attól, hogy az, vagy azok az /1/ bekezdés szerinti lakóházzal azonos helyrajzi
számon szerepelnek.
A támogatás alapfeltételei, formái
3. §.

/1/ A támogatás kizárólag az 1999. november 22. és 2000. május 19. között belvíz miatt
megrongálódott, már bejelentett lakás céljára szolgáló épület helyreállításához való
hozzájárulásként állapítható meg.
/2/ A támogatás formái:
a./ vissza nem térítendő pénzbeni támogatás
b./ pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön nyújtása lakóház
helyreállításához
Lakóház helyreállítása
4. §.
/1/ Lakóház helyreállításakor a károsult magánszemélynek a 100,- e Ft alatti támogatást
vissza nem térítendőként, a 100,- e Ft feletti támogatások 10 %-át kamatmentes
visszatérítendő, 90 %-át vissza nem térítendő támogatásként kell megállapítani.
/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott támogatás részben, vagy egészben a költségvetési
kiírás szerinti építőanyag részbeni, vagy teljes megvásárlásával, a kivitelezési
szolgáltatások számláinak kiegyenlítésével is teljesíthető.
/3/ A lakóház helyreállításához biztosított támogatás a károsult épületbiztosításából eredő
kártérítéssel, a felhasználható bontott anyagok ellenértékével, a károsult készpénzével,
pénzintézettől felvett hiteleivel, adományokkal csökkentett összeg erejéig állapítható meg.
Ezen forrásokról a károsult a támogatásra vonatkozó kérelemben köteles nyilatkozni,
amennyiben a helyreállítás alatt jut ezen források bármelyikéhez, úgy ezekről a támogatót
5 napon belül köteles írásban értesíteni, aki az eredetileg megállapított támogatási
összeget jogosult a pótlólagos forrás összegével csökkenteni.
/4/ A támogatás összege nem lehet több a központi költségvetésből e célokra juttatott
támogatási forrásnál.
A bejelentés, a kérelem benyújtása
5. §.
/1/ A támogatás alapja az önkormányzat által felvett és a Bács-Kiskun Megyei Védelmi
Bizottság felé továbbított felmérőlapokon szereplő helyreállítás becsült összege.
/2/ Amennyiben a tulajdonos biztosítással rendelkezik, csatolni kell a kérelemhez a biztosító
igazolását a káresemény okáról, a keletkezett kár mértékéről, a kártérítés mértékéről,
illetve annak megtagadásáról.

/3/ Amennyiben építési engedélyre van szükség a helyreállításhoz, az ezzel kapcsolatos a
károsultat terhelő költségek a támogatás terhére megelőlegezhetők, illetve megtéríthetők a
támogatási szerződés keretein belül.
A támogatási szerződés, jogkövetkezmények
6. §.

/1/ A támogatást a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelményeknek
megfelelő, a támogatás módjára, mértékére, a folyósításra, felhasználásra, elszámolásra,
ellenőrzésre, valamint a rendeltetésellenes felhasználás jogkövetkezményeire vonatkozó,
értelemszerűen kitöltött szerződés keretében kell folyósítani.
/2/ Az önkormányzat e rendeletben meghatározott 100 e Ft feletti támogatás esetén a
jelzálogjogot az ingatlan nyilvántartásba a helyreállítandó ingatlanra bejegyezteti. A
tilalom törléséről a támogatás teljes összegű visszafizetését követő 30 napon belül
intézkedik.
/3/ Amennyiben a támogatottak a helyreállítást nekik felróható okból a támogatási szerződés
aláírását követően számított 60 napon belül nem kezdik meg, vagy bármely nekik
felróható okból a helyreállítás meghiúsul, továbbá a támogatást részben, vagy egészben a
szerződésben rögzítettektől eltérő célra használják fel, kötelesek a teljes támogatási
összeget visszafizetni, illetve az önkormányzat a visszafizetésről intézkedik.
Kiutalás, folyósítás
7. §.
/1/ A megállapított támogatás a helyreállítási munkálatok üteméhez igazodva kerülhet
kiutalásra, illetve folyósításra.
/2/ A támogatás a támogatott rendelkezésére álló saját források számlával, okirattal
bizonyított felhasználását követően folyósítható az /1/ bek. szerinti ütem alapján.
Kivétel lehet ez alól a közvetlen életveszélyt elhárító munkákhoz szükséges támogatás, az
épület egy részét ért kár esetén a megmaradt épületrész állagát megóvó, a további
államromlást, vagy károsodást elhárító munkákhoz szükséges támogatás, ha a károsult
igazolja, vagy valószínűsíti, hogy azonnal és teljes összegben nem képes családja
létfenntartásának veszélyeztetése nélkül a szükséges forrásokat biztosítani.
/3/ Ha a károsult a helyreállításhoz pénzintézeti hitelt kíván igénybe venni és a folyósító a
hitel folyósításának feltételeként előírja meghatározott mértékű saját forrás meglétét, a
támogatás természetben közvetlen anyag, vagy szolgáltatás vásárlással biztosítható.
Ellenőrzés, elszámolás

8. §.
/1/ A támogatás jogszerű felhasználását az Önkormányzat a polgármester, az I. és II. fokú
építéshatóság, vagy külső szakértő közreműködésével ellenőrzi.
/2/ Az ellenőrzés megszervezéséért és lebonyolításáért a polgármester felelős, az ellenőrzések
megállapításairól a támogató önkormányzat képviselőtestületét rendszeresen tájékoztatja.
/3/ Amennyiben a polgármester az ellenőrzés során rendeltetésellenes, pazarló felhasználást
állapít meg, köteles a támogatás kiutalását felfüggeszteni és erről a Képviselőtestületet
soron kívüli ülésen tájékoztatni. A támogatás további folyósításáról, illetve
megszüntetéséről a Képviselőtestület határoz.
/4/ A kiutalt támogatás felhasználásáról a támogatottak a szerződésben meghatározott
időpontban és iratokkal kötelesek hitelt érdemlő módon /számlákkal, egyéb okiratokkal
stb./ elszámolni, az elszámolás alapjául szolgáló iratokat becsatolni, illetve bemutatni.
Amennyiben a támogatottak az elszámolási kötelezettségüknek határidőben nem tesznek
eleget, és azt a támogató írásbeli felszólítására 15 napon belül nem teljesítik, az
önkormányzat a 6. §. /3/ bekezdésében meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.
Záró rendelkezések
9. §.
/1/ Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a már nyilvántartásba vett
igényekre lehet alkalmazni.
/2/ A Képviselőtestület a támogatásokkal kapcsolatos döntési jogát a polgármesterre ruházza
át, egyben megbízza a támogatási szerződések megkötésével.
/3/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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