
    BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
                                                  KÉPVISELİTESTÜLETE 
            
 
                                           7/2000.(IX.14.) számú rendelete 
                  a belvízkárt szenvedett lakóépületek újjáépítéséhez, felújításához,  
                       helyreállításához és vásárlásához nyújtható támogatásokról 
 
 
 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében, figyelemmel a 106/1988. (XII.26.) MT. számú 
rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1. §. 
 
 
(1) E rendelet hatálya kiterjed Báránd Község közigazgatási területén a rendkívüli idıjárás 

miatt belvízkárt szenvedett lakóházak újjáépítésére, felújítására, helyreállítására, valamint 
önkormányzati bérlakás vásárlására a lakhatási feltételek biztosítására, illetve 

(2) Báránd közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezı 
tulajdonosaira. 

 
2. §. 

 
 
A támogatásra felhasználható forrás: a Belügyminisztérium által „az ár- és belvíz által a 
személyi tulajdonú lakóépületekben okozott károk enyhítéséhez jóváhagyott központi 
támogatás” címén kiutalt összeg. 
 
 

3. §. 
 
 
                                              A támogatás feltételei 
 
 
Támogatás nyújtható azon lakáscélú épület tulajdonosának: 
a) akinek a súlyosan károsodott, életveszélyessé vált vagy megsemmisült lakáscélú 

ingatlanán túl – neki, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együttköltözı 
családtagjának – lakástulajdona, állandó használati joga vagy bérleti jogviszonya nincs. 
Errıl a tényrıl a támogatást igénylı nyilatkozni köteles. 

b) akinek a belvíz okozta kár helyreállítási költségét a biztosító nem téríti meg. 
Errıl a biztosító igazolását csatolni kell. 

c) aki a belvíz által károsodott lakóépületben 2000. január 31-e elıtt benne lakott. 
d) Akinek a családban az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. 
Errıl jövedelem igazolást csatolni kell. 
 



4. §. 
 

A támogatás formái 
 
 
(1) Pénzbeli támogatás, mely lehet 

a) vissza nem térítendı támogatás,  
b) visszatérítendı támogatás. 

 
(2) Természetbeni támogatás, mely lehet 

a) építıanyag biztosítása, 
b) építéshez kapcsolódó szolgáltatás biztosítása. 

 
(3) Természetbeni átmeneti támogatás, mely lehet 

a) az önkormányzat által üres lakás megvásárlása és önkormányzati bérlakásként történı 
rendelkezésre bocsátása, mely elsısorban az azonos vagy hasonló alapterülető, 
komfortfokozatú, használt lakások vásárlásával biztosítható, 

b) lakbér támogatása. 
 
 

5. §. 
 
 
(1) a támogatások odaítélésérıl, mértékérıl, módjáról a képviselıtestület zárt ülésen dönt. 
(2) A nyújtott támogatás bármely formája esetén a felhasználás feltételeit megállapodásban 

kell rögzíteni. 
(3) A megállapodás fıbb tartalmi elemei: 

- a támogatás összege, 
- a felhasználás célja, 
- a támogatás folyósításának idıpontja (idıpontjai), 
- a támogatás rendeltetésszerő felhasználásának igazolásához szükséges dokumentumok 

megnevezése, 
- a visszatérítendı kamatmentes kölcsön esetén a visszafizetés idıtartama, a törlesztı 

összeg mértéke, 
- a jelzálogjog bejegyzéséhez való tulajdonosi hozzájárulás (visszatérítendı 

kamatmentes kölcsön törlesztésének idejére), 
- a figyelemfelhívás a támogatás felhasználásának ellenırzésére. 

 
 

6. §. 
 
 
Az önkormányzat a központi támogatás felhasználásáról elszámolni köteles. 
 
 
      

7. §. 
 

 Záró rendelkezés 
 



(1) A támogatás kérelemmel (felmérı adatlappal) igényelhetı, melyet a Polgármesteri 
Hivatalban kell elıterjeszteni. 

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(3) E rendelet hatálybalépése elıtt érkezett és folyamatban lévı ügyekre is e rendeletet kell 

alkalmazni. 
 
 
 

(: Farkas Ferenc : )          (: Majoros Dezsıné :)   
     polgármester     jegyzı 

 
A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodjon. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Majoros Dezsıné jegyzı 

 
 
 

 
 
 
 
     
                                
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 


