
Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
augusztus 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 

NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

10/2019. (VIII. 31.) 
 

önkormányzati rendelete 

a Nyírmeggyes községet érintő 2019. június 27-ei viharos időjárás okozta 
lakossági károk enyhítésére kapott támogatás felhasználásáról 

 

Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § Nyírmeggyes Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintő 2019. június 27-ei viharos időjárás okozta 
károk enyhítéséről szóló 1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 
Korm. hat.), valamint a Korm. hat. alapján a Belügyminisztérium által BMÖGF/882-

2/2019. iktatószám alatt kiadott támogatói okiratban (a továbbiakban: Támogatói okirat) 
foglaltakra tekintettel – az e rendeletben meghatározott feltételek szerint, pénzbeli 
rendkívüli települési támogatásként – a keletkezett kár enyhítése érdekében egyszeri, 
vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt az e rendelet szerinti 

károsultak részére. 
 

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed  
a) a 2019. június 27-ei viharos időjárás (a továbbiakban: káresemény) 

következtében az Önkormányzat közigazgatási területén lévő károsodott – és az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság előzetes felmérése alapján a Támogatói 
okirathoz csatolt „KIMUTATÁS”-ban szereplő – lakóépületre,  
b) a károsultra, 
c) a károsult lakhatási feltételeinek megteremtése érdekében a károsodott 
lakóépület lakhatóvá tételét szolgáló tevékenységre,  
d) a támogatás biztosítását szolgáló tényleges lebonyolításra, elszámolásra és 
ellenőrzésre. 
 
3. § A rendelet alkalmazása szempontjából  
a) károsodott lakóépület: az a –Támogatói okirathoz csatolt „KIMUTATÁS”-ban 
szereplő – lakhatatlanná vált magántulajdonú lakóépület, amely a káresemény 
következtében károsodott, semmisült meg, vált lakhatásra alkalmatlanná; 
b) Károsult: a károsodott lakóépület természetes személy tulajdonosa vagy 

haszonélvezője, használati jogosultja (a továbbiakban ezek együtt: károsult),  
 
 



2. A támogatás forrása, feltételei, mértéke, folyósítása 
 

4. § A támogatás fedezetéül az Önkormányzat a Korm. hat. alapján készült 
Támogatói okirattal biztosított 1.450.139,- Ft – vissza nem térítendő – központi 
támogatási összeget jelöli meg. 
 
5. § (1) A támogatás elsődlegesen a káresemény következtében károsodott 
lakóépületben keletkezett károk enyhítése érdekében – legfeljebb a káreseményt 
megelőző állapotok helyreállítása mértékéig – a lakhatási feltételek megteremtésére 
irányuló munkálatokhoz használható fel. 
(2) A támogatás használt lakóingatlan vásárlására kizárólag abban az esetben 
használható fel, ha a károsodott ingatlant igazoltan nem lehet lakhatóvá tenni, vagy az 
költségesebb egy hasonló tulajdonságú lakóingatlan helyi forgalmi értékénél. 
 
6. § (1) A támogatás nyújtásának feltételei: 
a) a kár bizonyíthatóan a káresemény következtében keletkezett; 
b) a Károsult a káresemény idején a károsodott lakóépületben életvitelszerűen 
lakott, vagy az ingatlan-nyilvántartás szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye ott 
volt; 
c) a Károsultnak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy  
- a károsodott lakóépületre a káresemény időpontjában volt-e érvényes 
biztosítása, továbbá arról is, hogy ennek révén milyen összegű kártérítésben részesül 
és mekkora a biztosítási önrész összege;  
- a biztosításon kívül részesül-e egyéb forrásból kárenyhítésben, és mekkora 
ennek összege; 
- melyik pénzintézetnél rendelkezik érvényes folyószámlával; 
d) a Károsult – a részére nyújtott biztosítói vagy más forrásból származó 
kárenyhítés, valamint folyószámlával való rendelkezés esetén – köteles az 
Önkormányzat felé az erről szóló igazolást benyújtani, valamint a számlaszámát 
megadni; 
e) ha a Károsult vállalja és teljesíti a Polgármesterrel az e rendelet mellékletét 
képező írásbeli megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) megkötését. 

(3) Nem nyújtható támogatás: 
a) ha az (1) bekezdés szerinti feltételek nem teljesülnek; 
b) a kárnak a biztosításból, vagy egyéb forrásból megtérült összegére; 
c) a károsodott lakóépülettel érintett lakóingatlanon lévő nem lakás céljára 
szolgáló épületekre, építményekre (pl.: gazdasági épületekre, garázsra, műhelyekre, 
kerítésre); 
d) a lakhatás tényét nem befolyásoló tisztasági, vagy esztétikai jellegű károk 
enyhítéséhez. 
 
7. § (1) A Károsult számára biztosításra kerülő támogatás mértéke legfeljebb a 
Támogatói okirathoz csatolt „KIMUTATÁS”-ban szereplő ingatlanára vonatkozó kár 
összegéig terjedhet, melyből levonásra kerül a biztosításból vagy egyéb forrásból 
megtérülő kárösszeg. 
(2) A támogatás folyósítása a Megállapodás aláírását követő 8 napon belül a 
folyószámlával rendelkező Károsult részére folyószámlára történő utalással, ellenkező 
esetben a házipénztárból történő kifizetéssel történik. 

 

 



3. Eljárási szabályok 

 

8. § (1) A támogatás iránt a Támogatói okirathoz csatolt „KIMUTATÁS”-ban 
szereplő egyes ingatlanokra vonatkozóan külön kérelmet benyújtani nem kell, de a 
Polgármester csak abban az esetben kötheti meg a Megállapodást a Károsulttal, ha a 
támogatás biztosításának valamennyi feltétele teljesül a Károsult esetében. 

(2) A Megállapodásban rögzíteni kell: 

a) az Önkormányzat és a Károsult azonosító adatait; 
b) a támogatás jogcímét, összegét, a felhasználás célját és 5-7. §-ok szerinti 
szabályait; 
c) az Önkormányzat részéről a megvalósításhoz igazodó folyósítás időpontjait; 
d) a rendeltetésszerű felhasználás igazolásához és a 9. § szerinti elszámoláshoz 
szükséges iratok, dokumentumok megjelölését; 
e) a támogatás jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználásának 
jogkövetkezményeit a Támogatói okirat 17. pontjának figyelembe vételével; 
f) az Önkormányzatnak, valamint jogszabály alapján ellenőrzésre jogosítottaknak 
a támogatás felhasználására vonatkozó ellenőrzési és – szükség szerint – az 
építésügyi hatóság ellenőrzési jogosultságának kikötését. 
 
9.     § (1) A Megállapodás szerinti támogatás cél szerinti felhasználására 2019. 
december 31-éig van lehetősége a Károsultnak, s a felhasználásról a megvalósítást 
követő 5 munkanapon belül, de legkésőbb 2020. január 10. napjáig köteles elszámolni 
az Önkormányzat felé. 
(2) A Károsultnak az (1) bekezdés szerinti elszámolásához csatolni szükséges: 
a) a megvalósítással érintett ingatlanról készített fényképes dokumentációt; 
b) a megvalósításhoz kapcsolódó szerződések, megállapodások hiteles 
másolatát; 
c) a megvalósítás teljes költségéről szóló, a Károsult nevére és címére kiállított 
számlát, vagy számlákat; 
d) a megvalósítást tételesen megjelölő és szövegesen részletező nyilatkozatát. 
 
10.     § A Károsult haladéktalanul köteles bejelenteni az Önkormányzat felé, ha a 
helyreállítás megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba 
ütközik, továbbá ha a Megállapodásban rögzített határidőkhöz képest késedelmet 
szenved, vagy ennek bekövetkezése fenyeget. 

 

11. § A támogatás biztosítására, annak tényleges lebonyolítására, elszámolására 
és ellenőrzésére – figyelemmel az e rendeletben foglaltakra – a Korm. hat., valamint a 
Támogatói okirat alapján kerül sor. 

 

4. Záró rendelkezések 

 

12.   § Ez a rendelet 2019. augusztus 31. napján lép hatályba és 2020. március 10. 
napján hatályát veszti. 

 

 
Szőkéné Vadon Edit sk.                                                            Pallai Szabina sk. 
polgármester                                                                                  jegyző 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
Záradék: 
 
A rendelet 2019. augusztus 31. napján kihirdetésre került. 
 
Nyírmeggyes, 2019. augusztus 31. 
 

         Pallai Szabina sk.  
              jegyző 
 
 

 
 


