EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
36/2010. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Magyar Tudományos Akadémia által a 2010. május és júniusi árvízkárosultak
számára adományozott pénzösszegbıl történı támogatás felhasználásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
2010. május és június hónapban bekövetkezett árvízkárral érintett lakóingatlanokban
keletkezett károk a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
pénzadományából történı enyhítésérıl, az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete köszönetét fejezi ki mindazon
akadémikusnak, MTA doktoroknak és köztestületi tagoknak, akik a Magyar Tudományos
Akadémia közremőködésével az árvízkárosultak támogatására, adományok céljára
elkülönített bankszámlára 10 millió Ft, azaz Tízmillió Forint pénzösszeget utalt át.
2. §
E rendelet célja, hogy a 2010. május és június hónapban bekövetkezett árvízkárral érintett
lakóingatlanokban károk enyhítésére, lakhatási feltételek elemi biztosítása és a káreseménybıl
adódó kedvezıtlen lakhatási körülmények javítására vonatkozó támogatási szabályokat
megalkossa, szabályozza a pénzadomány felhasználásának fıbb szabályait, illetve a rendelet
mellékletében meghatározott lakóingatlan tulajdonosainak támogatást biztosítson.
3. §
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a 2010. májusi-júniusi árvízkárosult
magánszemélyekre, akik az állami kárenyhítési támogatásból kimaradtak és jelentıs
károkat szenvedtek.
(2) A rendelet területi hatálya kiterjed a város közigazgatási területén belül fekvı lakás céljára
szolgáló, árterületen kívüli ingatlanokra.
(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a melléképületekben és nem lakás céljára szolgáló
helyiségekben bekövetkezett károkra.
4. §
(1) Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2010. május és június hónapban
bekövetkezett árvízkárral érintett tulajdonosok részére három kategóriában állapít meg
egyszeri, egy összegő pénzbeli támogatást a MTA által e célra átutalt 10 millió forint
összegő támogatásból.
a) I. kategória: kis mértékben károsodott ingatlanok: falnedvesedések, vakolat leválások
Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2010. május és június
hónapban bekövetkezett árvízkárral érintett I kategóriás (kis mértékben károsodott
ingatlanok) tulajdonosok részére (több tulajdonos esetén egy tulajdonos részére)
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150.000,-Ft, azaz Egyszáz ötvenezer forint, pénzbeli támogatást állapít meg, az e célra
elkülönített pénzadományból.
b) II. kategória: közepes mértékben károsodott ingatlanok: falnedvesedések, vakolat
leválások, aljzatbeton süllyedés, válaszfalak süllyedése Edelény Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2010. május és június hónapban
bekövetkezett árvízkárral érintett II kategóriás (közepes mértékben károsodott
ingatlanok) tulajdonosok részére (több tulajdonos esetén egy tulajdonos részére)
300.000,-Ft, azaz Háromszázezer forint, pénzbeli támogatást állapít meg, az e célra
elkülönített pénzadományból.
c) III. kategória: súlyos mértékben károsodott ingatlanok: falnedvesedések, vakolat
leválások, aljzatbeton süllyedés, válaszfalak süllyedése, szerkezeti károsodások,
alapsüllyedés, teherhordó falak elmozdulása Edelény Város Önkormányzatának
Képviselı-testülete a 2010. május és június hónapban bekövetkezett árvízkárral
érintett III kategóriás (súlyos mértékben károsodott ingatlanok) tulajdonosok részére
(több tulajdonos esetén egy tulajdonos részére) 560.000,-Ft, azaz Ötszázhatvanezer
forint, pénzbeli támogatást állapít meg, az e célra elkülönített pénzadományból.
(2) A pénzügyi támogatásra, elszámolásra vonatkozóan a károsulttal az l. melléklet szerinti
tartalommal megállapodást kell kötni.
(3) Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2. mellékletben meghatározott
lakóingatlanok tulajdonosai számára biztosít támogatást.
5. §
A támogatási megállapodás aláírásával a Települési Önkormányzat kötelezettséget vállalt
arra, hogy a támogatás összegének felhasználásáról részletes írásbeli beszámolót készít amelyhez csatolja a támogatás felhasználását igazoló számlamásolatokat-, és azt a támogatás
teljes összegének tényleges felhasználásától számított 8 munkanapon belül, de legkésıbb
2011. március 31-ig két példányban megküldi a Megyei Önkormányzat részére, aki annak egy
példányát az MTA részére haladéktalanul továbbítja
6. §
A Települési Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az MTA és a Megyei Önkormányzat a
támogatás felhasználását bármikor ellenırizheti, melynek során köteles az MTA és a Megyei
Önkormányzat képviselıje részére lehetıséget biztosítani a támogatás felhasználásával
kapcsolatos iratokba való betekintésre.
E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba
Dr. Csiszár Miklós sk.
címzetes fıjegyzı

Molnár Oszkár sk.
polgármester

Záradék:
A 36/2010. (XII.30.) önkormányzati rendelet 2010. december 30-án kihirdetésre került. A rendelet hatályba
lépésének napja: 2011. január 1.
A 2/2011. (I.26.) módosító önkormányzati rendelet 2011. január 26--án kihirdetésre került. A rendelet hatályba
lépésének napja: 2011. január 27.
A 8/2011. (II.16.) módosító önkormányzati rendelet 2011. február 16-án kihirdetésre került. A rendelet hatályba
lépésének napja: 2011. február 17.
Edelény, 2011. február 16.
Dr. Csiszár Miklós
címzetes fıjegyzı
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1. melléklet a 36/2010. (XII.30.) önkormányzati rendelethez
TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészrıl Edelény Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
nevében eljáró Molnár Oszkár polgármester (3780 Edelény István király útja 52.),
másrészrıl………………… (születési neve: ……….. anyja neve:………….. ‚ születési helye,
idıpontja: ……………………, személyi
igazolvány száma:………………… ‚
címe:……………. ) károsult (a továbbiakban: Károsult), együttesen Felek között a mai napon
az alábbiak szerint:
1./ Felek megállapítják, hogy a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek
idıszakában a tulajdonosként/haszonélvezıként életvitelszerően lakó Károsult lakhatását
biztosító lakóingatlan (cím:…………………‚ ingatlan-nyilvántartás szerinti megjelölése:
…………….‚ hrsz.:…………..‚ alapterület:……………. ) károsodott.
2./ Az Önkormányzat a Magyar Tudományos Akadémia által a 2010. május és júniusi
árvízkárosultak számára adományozott pénzösszegbıl történı támogatás. megállapodásában
(a továbbiakban: Megállapodás) rögzítettekre figyelemmel az elemi lakhatási feltételek
biztosítására a .. ./2010. (XII....) számú önkormányzati rendeletével vissza nem térítendı
támogatásként ………………Ft, azaz …………………………. forint összegő támogatást
ítélt meg.
A támogatás:
- elemi lakhatási feltételek biztosítására, különösen építési anyagok, kazánok vásárlására
használható fel.
3./ Károsult kijelenti, hogy állami kárenyhítési támogatásból az elemi lakhatás feltételeinek
biztosítására nem részesült pénzbeli támogatásban.
4./ A vállalkozó/eladó/szállító a számlát a Károsult helyett az Önkormányzat nevére állítja ki,
azzal a tartalommal, hogy szerepel benne a Károsult neve és címe. Az Önkormányzat az
elszámolását követıen a számla, teljesítésigazolás alapján utólag fizeti ki az ellenértéket a
vállalkozónak/ eladónak/ szállítónak.
5./ Károsult tudomásul veszi, hogy:
- A támogatás teljes összegével a felhasználást igazoló számlák, vállalkozási szerzıdések,
teljesítésigazolások bemutatása formájában elszámolni köteles.
- Az elszámolás határideje: a támogatás teljes összegének tényleges felhasználásától számított
8 munkanapon belül, de legkésıbb 2011. március 24.
- 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 pénzbeli támogatás egy összegben történı visszafizetésére. Az önkormányzat
indokolt esetben részletfizetést engedélyezhet a károsult kérésére.
6./ Károsult kijelenti, hogy a támogatás felhasználásának elsı- és másodfokú építésügyi
hatóság, az Önkormányzat, továbbá a Korm. határozatban ellenırzésre feljogosított szervek
részérıl történı ellenırzéséhez hozzájárul.
7./ Károsult kijelenti, illetve tudomásul veszi, hogy- jelen megállapodás 2. pontjában rögzített
támogatási formát elfogadja, a kapott pénzösszeget az 1. pontban feltüntetett lakóingatlan
károsodása miatt elemi lakhatási feltételeinek biztosítására használja fel.- jelen megállapodás
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1. pontjában megjelölt ingatlanra az Önkormányzat felé további kár-, illetve kártalanítási
igényt nem támaszt.
8./ A károsult nyilatkozik, hogy jelen megállapodás alapját képezı .. ./2010. (XII....) számú
önkormányzati rendelet tartalmát ismeri.
9./ A megállapodásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései
az irányadók.
10./ Felek a jelen megállapodást — annak elolvasása és értelmezése után — mint akaratukkal
mindenben megegyezıt jóváhagyólag írták alá.
Edelény ‚2010.… hó… nap

……………………………………

…………………………………..

Molnár Oszkár
polgármester

Károsult

Ellenjegyzi:
Edelény Város Önkormányzat részérıl
Dr. Csiszár Miklós címzetes fıjegyzı
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2. melléklet a 36/2010. (XII.30.) önkormányzati rendelethez

A támogatásra jogosult ingatlanok címe, helyrajzi száma, támogatási összeg

I. kategória: kis mértékben károsodott ingatlanok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

1
2

Utca, házszám, helyrajzi szám
Katona József út 49, 655/93
1
István király útja 5/A, 105/1
1
Rozsnyói út 27., 928/27
Katona József út 59, 655/48
2
Újtemplom út 18, 1139/66
Katona József út 67, 655/44
Katona József út 71, 655/42
Katona József út 76, 655/70
Katona József út 77, 655/39
Katona József út 79, 655/38
Kıvágó út 5, 1133/11
Kıvágó út 7, 1133/12
Kıvágó út 9, 1133/13
Kıvágó út 15, 1133/17
Kıvágó út 17, 1133/18
Kıvágó út 19, 1133/19
Kıvágó út 21, 1133/20
Kıvágó út 23, 1133/21
Rozsnyói út 19,928/37
Rozsnyói út 23, 928/25
Rozsnyói út 24, 928/33
Rozsnyói út 28, 928/35
Rozsnyói út 29, 928/28
Rozsnyói út 31, 928/29
Széchenyi út 8, 892
Széchenyi út 9, 905
Táncsics út 4, 1011/2
Tóth Árpád út 13, 1160
Tóth Árpád út 24, 901
Tóth Árpád út 37, 1148
Tóth Árpád út 51, 1101
Újtemplom út 27, 1139/24
Újvilág út 1, 1010/1
Újvilág út 1/b, 1008
Újvilág út 2/A, 958/2
Újvilág út 4, 960

Támogatási összeg (Ft.)
150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000-

Módosította a 2/2011.(I.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lépés napja: 2011. január 27.
Módosította a 8/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lépés napja: 2011. február 17.
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II. kategória: közepes mértékben károsodott ingatlanok

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utca, házszám, helyrajzi szám
Bors vezér út 11, 1573
Kıvágó út 14, 1112
Rákóczi út 8, 947
Széchenyi út 6, 893
Újtemplom út 9, 1139/14
Újtemplom út 32, 1139/75

Támogatási összeg (Ft.)
300.000300.000300.000300.000300.000300.000-

III. kategória: súlyos mértékben károsodott ingatlanok

1.
2.
3.
4.
5.

Utca, házszám, helyrajzi szám
Kıvágó út 10, 1110
Rákóczi út 9, 969
Rákóczi út 12, 945
Széchenyi út 3, 913
Tóth Árpád út 44, 924

Támogatási összeg (Ft.)
560.000560.000560.000560.000560.000-

