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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
24/2000. (VII. 14. ) sz. 

rendelete 
az 1999. november 22. és 2000. május 19. között kialakult 

belvízkárok enyhítésére 
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzatokról szóló mód. 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) 
bekezdésének alapján az 1999. november 22. és 2000. május 19. között 
kialakult belvíz miatt a személyi tulajdonú ingatlanokban 
keletkezett károk enyhítésére az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A támogatás formája 
 

1. § 
 
(1) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 1999. 

november 22. és 2000. május 19. között kialakult belvíz miatt a 
személyi tulajdonú ingatlanokban keletkezett károk enyhítésére 
az alábbi támogatást nyújtja: 

 
a.) önkormányzati bérlakás biztosítása, 
b.) vissza nem térítendő támogatás, 
 

ba.) lakásvásárláshoz és új lakás építéséhez, 
bb.) meglévő, az igénylő által lakott, belvíz miatt 
károsult lakás helyreállításához (felújításához, 
karbantartásához) 
 

c.) pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes 
kölcsön (visszatérítendő támogatás). 

 
(2) Az 1. § (1) bekezdésben említett támogatás a Polgármesteri 

Hivatalhoz 2000. július 13. napjáig bejelentett, Fegyvernek 
közigazgatási területén lévő belvíz miatt károsodott 
ingatlanokra terjed ki. 

 
(3) A 2000. május 8. – július 13. között bejelentett károsodott 

ingatlanokra, továbbá a rendelet 6. §-ában rögzített támogatási 
mértéken felül csak akkor nyújt támogatást az önkormányzat, 
amennyiben az e célra biztosított állami támogatásból maradvány 
keletkezik.  

*1 
(4) Amennyiben az állami támogatásból maradvány keletkezik, a 6. §. 

szerinti támogatás nyújtható azon kérelmezőknek, akik igényüket 
2000. november 10-ig bejelentették, és az építésügyi hatóság a 
rendelet 1. §. (1) bek. szerint belvízkárosodott lakóépületek 
közül a forrás erejéig műszakilag indokoltnak tart. 

 
2. § 

 
(1) Nem adható támogatás: 

a.) ha az igénylõnek (házastársának, élettársának, kiskorú 
gyermekének, együttköltöző családtagjának) a gazdaságosan 
helyre nem állítható ingatlanon túl beköltözhető 
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lakástulajdona, állandó használati joga vagy önkormányzati 
lakásbérleti jogviszonya van.  

 Erről az igénylő írásban nyilatkozatot tenni köteles. 
 
*2 

b.) Aki a 18/1999.(VII.1.) sz. és a 25/1999. (VIII. 31.) számú 
önkormányzati képviselő-testületi rendelet alapján kapott 
támogatással nem számol el legkésőbb az e rendelet szerint 
megállapított támogatás utalásáig. 

 
(2)  Nem adható támogatás melléképületek helyreállításához. 
 
 

3. § 
 

(1) Az e rendelet 1. § (1) bekezdés a.) és ba.) alpontjaiban 
foglalt támogatást az önkormányzat olyan ingatlanra biztosítja, 
amely az e célra szolgáló "Felmérési adatlap" 6-os pontjában 
"újjáépítés"-nek van minősítve és az igénylő vállalja ezen 
ingatlana lebontását. 

 
(2) E rendelet 1. § (1) bekezdés bb.) és c.) alpontjában foglalt 

támogatást az (1) bekezdésbe nem tartozó, az igénylő által 
lakott és belvíz miatt károsult lakás helyreállításához nyújtja 
az önkormányzat. 

 
A támogatás feltétele 

 
4. § 

 
(1) A visszatérítendő támogatás esetén a visszatérítés 

teljesítéséig a követelés biztosítékául az ingatlanra 
jelzálogjogot és elidegenítési és terhelési tilalmat kell 
bejegyeztetni. 

 
(2) Késedelmes visszafizetés esetén a Ptk-ban meghatározott 

kamattal megemelt összegben kell visszafizetni a 
visszatérítendő támogatást.  

 
 

5. § 
 
A támogatásról szerződést kell kötni az igénylővel, melynek az 
alábbiakat kell tartalmaznia, amelyek feltételei a támogatás 
nyújtásának:  
 

 az igénylő személyes adatait (neve, címe, születési hely, 
születési idő, anyja leánykori neve, személyi igazolvány 
száma), 

 
 a visszatérítendő támogatás törlesztésének rendjét, 
 
 a visszafizetési kötelezettséget a céltól eltérő felhasználás 

esetére, 
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 a törlesztés biztosítékaként jelzálogjog és elidegenítési és 
terhelési tilalom bejegyzéséről rendelkezést, 

 
 a támogatás felhasználásának célját, rendeltetésszerű 

felhasználás igazolásának iratait, dokumentumait, 
 
 a nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeit, 
 
 az elszámolási határidőt, 
 
 az első és másodfokú építésügyi hatóság ellenőrzési 

jogosultságát, 
 
 az igénylő a támogatási feltételeket elfogadja, a kapott 

támogatást vagy a lakás helyreállítására rendeltetésszerűen 
használja fel, vagy a felajánlott önkormányzati tulajdonú 
lakásba beköltözik, 

 
 az igénylő a helyreállított lakásra az önkormányzat felé 

további kárigényt nem támaszt. 
 

A támogatás mértéke 
 

6. § 
*1 
A támogatás mértéke a polgármesteri hivatalhoz 2000. november 10. 
napjáig bejelentett és elfogadott "Felmérési adatlap" 6-os pontjában 
"helyreállítás, újjáépítés várható költsége" rovatban szereplő 
összeg 50%-a. 
 
      *2 

7. § 
 
 
(1) Az e rendelet 3. § (2) bekezdésében rögzített ingatlanok 

esetében a 6. §-ban rögzített támogatás 30%-át nem kell 
visszafizetni, 70%-át kamatmentesen kell visszafizetni. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően lakásvásárláshoz és új lakás 
építéséhez a rendelet 6. §-ában rögzített támogatás 30 %-át nem 
kell visszafizetni, 70 %-át 25 év alatt kell visszafizetni a 
lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 30/1993.(XII.16.) 
önk.rend. 14. §. (4) bek. 3.) pontja szerint.  

 
 

A támogatás utalásának és elszámolásának eljárási szabályai 
 

8. §  
 
(1) A támogatást és annak formáját az igénylőnek kell kérni. A 

kérelem elbírálása a polgármester hatásköre. 
 
(2) A kölcsönben részesülőkkel a polgármester köt szerződést. 
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9. § 
 
(1) Az e rendelet szerint nyújtott támogatást csak a ”Felmérési 

adatlap"-on rögzített károk helyreállításához vagy 
újjáépítéshez lehet felhasználni a "Felmérési adatlap"-on 
szereplő minősítésnek megfelelően. 

*2 
(2) Az e rendelet 7. §. szerinti támogatás 50%-a utalható ki előleg 

címén. Az előleg elszámolása után utalható ki a további maximum 
50% támogatás. 

 
      *2 

10. §. 
 
 

(1) A kölcsön időtartama maximum 120 hónap. A legkisebb törlesztő 
részlet havi összege 1000 forint. 

(2) Aki az e rendelet hatályánál fogva lakóháza helyreállításához 
támogatást vesz igénybe a 18/1999.(VII.1.) és a 
25/1999.(VII.31.) sz.önk.rendeletek alapján is részesült 
támogatásban, kérheti a korábban felvett visszatérítendő 
támogatás átütemezését. Ez esetben az összevont havi törlesztő 
részlet nem lehet kevesebb 2.000.- Ft/hó összegnél.  

 
Az ellenőrzésre vonatkozó alapelvek 

 
11. §. 

 
(1) Az építési munkálatokat az első részlet felhasználását követő 3 

napon belül, a második részlet felhasználását 8 napon belül a 
polgármesteri hivatal (első fokú építési hatóság) ellenőrizni 
köteles. Az ellenőrzésről feljegyzést kell készíteni, melyet a 
polgármesternek és a károsultnak kell aláírnia.  

 
(2) Minden károsult ingatlanáról a Polgármesteri Hivatalnak 

ADATLAPOT kell készítenie és vezetnie az alábbi tartalommal: 
 

I. A KÁROSULT ÉS A KÁROSULT INGATLAN ADATAI: 
- Tulajdonos neve 
- Ingatlan lakcíme 

 
II. A KELETKEZETT KÁR LEÍRÁSA (a felmérési adatlapon szereplő 

kár pontosítása) 
dátum, aláírás 

 
 III. MUNKAVÉGZÉS, ELLENŐRZÉS, ELSZÁMOLÁS  

- Az elvégzett munka megnevezése 
- Az ellenőrzés dátuma, a tapasztalat rövid leírása. 
- Az elvégzett munkának megfelelő tartalmú számla 

elfogadása. 
- Utalás a II. részlet kifizethetőségére. 

dátum, aláírás 
 

 IV. ÁTVÉTEL 
- Az elvégzett munka befejezettségének elfogadása. 
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dátum, aláírás 
 

12. §. 
 
A támogatással az önkormányzat felé el kell számolni. Az 
elszámoláshoz számlával igazolt anyagköltséget és/vagy munkadíjat 
tartalmazó számlákat kell leadni az 5. §-ban rögzített szerződésben 
meghatározott időpontig. A számla legkorábbi dátuma 2000. február 1. 
lehet.  
  

Egyéb rendelkezések 
 

13. § 
 
A kamatmentes kölcsönből befolyt összeget negyedévenként a 
lakásalapba kell átutalni. 
 
      *2 

14. §. 
 
(1) A rendelet 6. és 7. §-a esetében a szociális ellátások 

szabályozásáról szóló mód. 7/1996. (IV. 5.) számú önkormányzati 
rendelet 5. §-ára figyelemmel, ezen kívül a bérlakás vásárlása 
esetén a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 
mód. 30/1993. (XII. 16.) számú önkormányzati rendelet szerint 
kell eljárni. 

(2) A rendelet 1. §. (1) bekezdés a.) pontja szerinti bérlakás 
igénybevétele esetén az (1) bekezdéstől eltérően a lakások 
bérletéről és elidegenítéséről szóló mód. 30/1993.(XII.16.) sz. 
önkormányzati rendelet 14. §. (4) bekezdés 1.) és 2.) pontjait 
nem kell alkalmazni.  

*3 
(3) Az e rendelet eltérő rendelkezése hiányában, a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

*3 
(4) Az e rendeletben szabályozott ügyek elektronikus úton nem 

intézhetőek. 
 

15. § 
 
Amennyiben e rendelet 3. § (1) bekezdés szerinti támogatási formát 
az igénylő nem fogadja el, az épület károsodásának címén további 
támogatásra nem jogosult. 
 

16. § 
 
E rendelet 2000. július 14-én lép hatályba. 
 
 
Kelt: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2000. július 13-i 
ülésén.  
 
 
Huber Ferenc sk. Buzás Istvánné sk. 
   polgármester  jegyző 
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Megjegyzés: 
*1 A 48/2000.(XI.23.) sz.rendelettel módosítva 
*2 A 27/2000.(VII.24.)sz.rendelettel módosítva 
*3A 39/2005.(IX.30.) sz. rendelettel módosítva 
(hatálybalépés:2005.nov.1.) 
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A D A T L A P 
 
 

I. A KÁROSULT ÉS A KÁROSULT INGATLAN ADATAI: 
 
 

- Tulajdonos neve 
 
 
 

 
- Ingatlan lakcíme, hrsz.  

 
 
 
 
 
 
 

II. A KELETKEZETT KÁR LEÍRÁSA (a felmérési adatlapon szereplő     
kár pontosítása) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dátum, aláírás 
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 III. MUNKAVÉGZÉS, ELLENŐRZÉS, ELSZÁMOLÁS  

- Az elvégzett munka megnevezése 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Az ellenőrzés dátuma, a tapasztalat rövid leírása. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Az elvégzett munkának megfelelő tartalmú számla 

elfogadása. 
 
 
 

- Utalás a II. részlet kifizethetőségére. 
 
 
 
 
 

dátum, aláírás 
 
 
 
 

 IV. ÁTVÉTEL 
- Az elvégzett munka befejezettségének elfogadása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

dátum, aláírás 
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Fegyvernek Nagyközség Polgármesteréhez 
Fegyvernek 
 
 

KÉRELEM 
a belvíz okozta károk enyhítésére adható vissza nem térítendő támogatáshoz 

és kamatmentes kölcsönhöz 
 
Alulírott ………………………………………………………………………………………… 
 
(szül.hely: …………………………………, idő: …………………………………………….,  
 
anyja neve: ……………………………………………………………………..Fegyvernek,  
 
……………………………………………….út ……..szám alatti lakos kérem, hogy az 
1999. november 22. és 2000. május 19. közötti esőzések miatti belvíz okozta károk 
helyreállítási költségére összesen: 
 
…………………………. Ft. támogatás megállapítását, melyből 
 
…………………………. Ft. vissza nem térítendő támogatás és 
 
…………………………. Ft. kamatmentes kölcsön.  
 
A kamatmentes kölcsön visszafizetését …………………Ft/hó törlesztő részletekben,  
 
…………….év…………………..hó 1. napjától ……………év………………………hó 
10. napjáig tudom vállalni. 
 
Az egy főre jutó nettó jövedelem: …………………..Ft/hó/fő. 
 
A kiadásokat igazoló eredeti számlákat hiteles fénymásolat ellenében átadtam.  
 
 
Fegyvernek, ………………………………… 
 
 
      ……………………………………….. 

        kérelmező 
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Fegyvernek Nagyközség Polgármesteréhez 
Fegyvernek 
 
 

BEJELENTÉS 
 

bérlakás vásárlására / vagy új lakás építésére 
 
Alulírott ………………………………………………………………………………………… 
 
(szül.hely: …………………………………, idő: …………………………………………….,  
 
anyja neve: ……………………………………………………………………..Fegyvernek,  
 
……………………………………………….út ……..szám alatti lakos bejelentem, hogy 
az 1999. november 22. és 2000. május 19. közötti esőzések miatti belvíz okozta 
károk megoldására a  
 
* 
Fegyvernek, …………………………………………………………….u…………sz. alatti 
bérlakás vásárlását,  
 
* 
Fegyvernek, …………………………………………………………….u…………sz. alatt 
új lakás építését vállalom, külön szerződés szerint.  
 
 
 
 
 
Fegyvernek, 2000………………………. 
 
 
 
       ……………………………………… 

       bejelentő 
 
 
 
 
 
 
* Megjegyzés: A megfelelő szöveget kell kitölteni. 
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S Z E R Z Ő D É S  
 
 
mely létrejött Fegyvernek Önkormányzata (székhely: Felszabadulás út 171. 
képviseli: Huber Ferenc polgármester – továbbiakban: Önkormányzat), valamint 
 
Név:…………………………………………………………………………………………….. 
 
szül.hely,idő:………………………………….……………………………………………….. 
 
szem.azonosító:………………………………………………………………………………. 
 
anyja neve:…………………………………………………………………………………….. 
 
lakcím…………………………………………………………………………………………... 
 
állampolgársága: ……………………………………………………………………………... 
továbbiakban: Igénylő között a belvízkárok enyhítéséről szóló  
 
24/2000.(VII.14.) önk.rend. alapján nyújtandó lakáscélú támogatás formájáról, a mai 
napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy az Igénylő tulajdonában lévő  
 

………………………….község …………………………………..u…………….szám  
 
……………..tul.lap szám, …………………..hrsz. alatt lévő ………………..m2 
alapterületű ingatlan oly mértékben megrongálódott, hogy lakás céljára való 
használatra alkalmatlanná vált. 
 

2. Felek megállapítják, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan rendeltetésszerű 

használatra alkalmassá tételének költsége :…………………………………..Ft. 

azaz: …………………………………………………………….forint. 

 

3. Igénylő kijelenti, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlant újjáépíteni, 
rendeltetésszerű használatra alkalmassá tenni nem kívánja / kívánja.  

 
4. Az Önkormányzat a hivatkozott önk.rendelet alapján az ingatlan felújítására az 

alábbi jogcímeken biztosít támogatást: 
 

 visszatérítendő helyi támogatás: ………………………… 

 nem visszatérítendő helyi támogatás:…………………… 

 egyéb címen:……………………………………………….. 
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5. Igénylő kijelenti, hogy tárgybani káreseménnyel kapcsolatban az alábbi jogcímen 
a következő pénzösszeggel rendelkezik: 

 
 biztosítás   ………………………………..Ft. 

 pénzintézeti hitel  ………………………………..Ft. 

 saját pénzeszköz  ………………………………..Ft. 

 adomány   ………………………………..Ft. 

 egyéb jogcímen  ………………………………..Ft. 

Összesen   ………………………………..Ft. 

 

6. Az Igénylő hozzájárul ahhoz, hogy a Földhivatal a kölcsönösszeg erejéig az 
Igénylő tulajdonát képező, a fegyverneki ……………hrsz. alatti ingatlanra a 
kölcsönt nyújtó Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata javára a jelzálogjogot 
valamint az elidegenítési és terhelési tilalmat az ingatlannyilvántartásba 
bejegyezze. 

 
7. Igénylő tudomásul veszi, hogy az 5. pontban részére folyósított pénzösszeget 

csak a Felmérési adatlapon és Adatlapon rögzített célra használhatja fel. 
 
8. A Megállapodás 4. pontjában foglalt …………………….Ft. kölcsön összeget 

2000. …………………………hó………..napjától kezdődően ………………hónapon 

keresztül havi …………………..Ft-os részletekben köteles az Igénylő 

visszafizetni. Az első részlet …………….év……………..hó……….napjától 

esedékes és a részleteket minden hó 10. napjáig kell az önkormányzat 

pénztárába befizetni.  

 

9. Az Igénylő tudomásul veszi, hogy egy részlet elmulasztása a további 
részletfizetési kedvezmény elvesztését vonja maga után és a hátralékos összeg 
visszafizetése azonnal esedékessé válik. A hátralékos összeg után a kifizetésig a 
Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatot is köteles fizetni.  

 
 
10. Amennyiben az Igénylő a kapott támogatást nem a célnak megfelelően használja 

fel, továbbá amennyiben a 12. pontban szabályozott módon azzal nem számol el,  
a kapott támogatást kamattal megnövelten, egyösszegben köteles visszafizetni a 
határidőt követő 8 napon belül. 

 
11. A nyújtott támogatással hitelesen kiállított anyag- és/vagy munkadíjat tartalmazó 

számlával az Igénylőnek az Önkormányzat felé folyamatosan kell elszámolni, 
legkésőbb 2000. november 24-ig. A kölcsön felhasználását az önkormányzat és a 
II. fokú építési hatóság jogosult ellenőrizni.  

 
12. Igénylő kijelenti, hogy a belvízkárral kapcsolatban újabb igénnyel nem léphet fel.  
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Fenti megállapodást felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás és 
tanulmányozás után aláírták.  
 
 
 
Kelt: ……………………….., …………év………………hó……..nap 
 
 
 
………………………………….   ………………………………….. 
Önkormányzat     Igénylő 
 
 
 
 
Tanúk: 
 
1. …………………………………….. 
 
………………………………………… 
 
2. ……………………………………… 
 
…………………………………………. 
 
 
Ellenjegyzem: 
 
Fegyvernek, 2000…………………… 
 
 
Dr. Barna László 
önkormányzat jogtanácsosa 
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NYILATKOZAT 

 
Alulírott: 
Név:…………………………………………………………………………………………….. 
 
szül.hely, idő:………………………………….………………………………………………. 
 
anyja neve:…………………………………………………………………………………….. 
 
lakcím…………………………………………………………………………………………...
lakos az 1999.november 22. és 2000. május 19. közötti esőzések miatti belvíz 
okozta károk helyreállítására nyújtott támogatás és kamatmentes kölcsön 1. 
részletének elszámolásához a számlákat benyújtom.  
Nyilatkozom, hogy a támogatás és a kamatmentes kölcsön 2. részletére igényt 
tartok / nem tartok igényt. 
 
Fegyvernek, 2000………………. 
 
 
      …………………………………….. 
      aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 

NYILATKOZAT 
 
Alulírott…………………………………………………………………………..Fegyvernek, 

……………………………………………út, ……………sz. alatti lakos nyilatkozom, 

hogy az 1999. november 22. és 2000. május 19. közötti viharkárok és esőzések 
miatti belvízkárhoz nem kívánok önkormányzati támogatást igénybe venni. 
A lakásom helyreállítását más módon fogom megoldani. 
Kijelentem, hogy az önkormányzat felé a belvízkárral kapcsolatosan újabb igénnyel 
nem lépek fel. 
 
Fegyvernek, 2000………………… 
 
 
       ………………………………. 
       aláírás 
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NYILATKOZAT 
 
 
 
 
 
 

Alulírott…………………………………………………………………………..Fegyvernek, 

……………………………………………út, ……………sz. alatti lakos – igénylő – a 

……./2000.(VII.14.) sz.önk.rendelet alapján nyilatkozom, hogy (házastársamnak, 

élettársamnak, kiskorú gyermekemnek, együttköltöző családtagomnak) az 1999. 

november 22. és 2000. május 19. közötti viharkárok és esőzések miatt károsodott 

gazdaságosan helyre nem állítható ingatlanon túl, beköltözhető lakástulajdonom, 

állandó használati jogom, önkormányzati lakásbérleti jogviszonyom nincs.  

 

 

 

Fegyvernek, 2000. ………………….. 

 

 

      ……………………………… 

 

      igénylő 
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S Z E R Z Ő D É S  
 
 
mely létrejött Fegyvernek Önkormányzata (székhely: Felszabadulás út 171. 
képviseli: Huber Ferenc polgármester – továbbiakban: Önkormányzat), valamint 
 
Név:…………………………………………………………………………………………….. 
 
szül.hely, idő:………………………………….………………………………………………. 
 
anyja neve:…………………………………………………………………………………….. 
 
lakcím………………………………………………………………………………………… 
továbbiakban: Igénylő között a belvízkárok enyhítéséről szóló  
 
…………../2000.(VII.14.) önk.rend. alapján nyújtandó lakáscélú támogatás formájáról 
mai napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy az Igénylő tulajdonában lévő  
 

………………………….község …………………………………..u…………….szám  
 
……………..tul.lap szám, …………………..hrsz. alatt lévő ………………..m2 
alapterületű ingatlan oly mértékben megrongálódott, hogy lakás céljára való 
használatra alkalmatlanná vált. 
 

2. Felek megállapítják, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan rendeltetésszerű 

használatra alkalmassá tételének költsége :…………………………………..Ft. 

azaz: …………………………………………………………….forint. 

 

3. Igénylő kijelenti, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlant újjáépíteni, 
rendeltetésszerű használatra alkalmassá tenni nem kívánja / kívánja, azt a  

 
………………………………………………………………………….lakás 
VÁSÁRLÁSÁRA fordítja.  

 
4. Az Önkormányzat a hivatkozott önk.rendelet alapján ingatlan vásárlására az 

alábbi jogcímeken biztosít támogatást: 
 

 visszatérítendő helyi támogatás: ………………………… 

 nem visszatérítendő helyi támogatás:…………………… 

 egyéb címen:……………………………………………….. 

 

5. Igénylő kijelenti, hogy tárgybani káreseménnyel kapcsolatban az alábbi jogcímen 
a következő pénzösszeggel rendelkezik: 
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 biztosítás   ………………………………..Ft. 

 pénzintézeti hitel  ………………………………..Ft. 

 saját pénzeszköz  ………………………………..Ft. 

 adomány   ………………………………..Ft. 

 egyéb jogcímen  ………………………………..Ft. 

Összesen   ………………………………..Ft. 

6. Az Igénylő hozzájárul ahhoz, hogy a Földhivatal a kölcsönösszeg erejéig az 
Igénylő tulajdonát képező, a fegyverneki ………hrsz. alatti ingatlanra a kölcsönt 
nyújtó Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata javára a jelzálogjogot valamint az 
elidegenítési és terhelési tilalmat az ingatlannyilvántartásba bejegyezze. 

 
7. Igénylő tudomásul veszi, hogy az 5. pontban részére folyósított pénzösszeget 

csak a Felmérési adatlapon és Adatlapon rögzített célra használhatja fel. 
 
8. A kölcsön felhasználását az önkormányzat és a II. fokú építési hatóság jogosult 

ellenőrizni.  
 
9. Igénylő kijelenti, hogy a belvízkárral kapcsolatban újabb igénnyel nem léphet fel.  
 
Fenti megállapodást felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás és 
tanulmányozás után aláírták.  
 
 
Kelt: ……………………….., …………év………………hó……..nap 
 
 
………………………………….   ………………………………….. 
Önkormányzat     Igénylő 
 
 
Tanúk: 
 
1. …………………………………….. 
 
………………………………………… 
 
2. ……………………………………… 
 
…………………………………………. 
 
Ellenjegyzem: 
 
Fegyvernek, 2000…………………… 
 
Dr. Barna László 
önkormányzat jogtanácsosa 
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S Z E R Z Ő D É S  
 
 
mely létrejött Fegyvernek Önkormányzata (székhely: Felszabadulás út 171. 
képviseli: Huber Ferenc polgármester – továbbiakban: Önkormányzat), valamint 
 
Név:…………………………………………………………………………………………….. 
 
szül.hely, idő:………………………………….………………………………………………. 
 
anyja neve:…………………………………………………………………………………….. 
 
lakcím………………………………………………………………………………………… 
továbbiakban: Igénylő között a belvízkárok enyhítéséről szóló 24/2000.(VII.14.) 
önk.rend. alapján nyújtandó lakáscélú támogatás formájáról mai napon az alábbi 
feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy az Igénylő tulajdonában lévő  
 

………………………….község …………………………………..u…………….szám  
 
……………..tul.lap szám, …………………..hrsz. alatt lévő ………………..m2 
alapterületű ingatlan oly mértékben megrongálódott, hogy lakás céljára való 
használatra alkalmatlanná vált. 
 

2. Önkormányzat az 1. pontban megjelölt ingatlan helyett ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ 

:…………………………………..Ft.azaz:………………………………………………

……………………………………forint támogatást nyújt.  

 

3. Igénylő kijelenti, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlant újjáépíteni, 
rendeltetésszerű használatra alkalmassá tenni nem kívánja, a  támogatást a 

 
 

………………………………………………………………………….lakás építésére  
fordítja.  

 
4. Az Önkormányzat a hivatkozott önk.rendelet alapján új ingatlan építésére az 

alábbi jogcímeken biztosít támogatást: 
 

 visszatérítendő helyi támogatás: ………………………… 

 nem visszatérítendő helyi támogatás:…………………… 

 egyéb címen:……………………………………………….. 
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5. Igénylő kijelenti, hogy tárgybani káreseménnyel kapcsolatban az alábbi jogcímen 
a következő pénzösszeggel rendelkezik: 
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 biztosítás   ………………………………..Ft. 

 pénzintézeti hitel  ………………………………..Ft. 

 saját pénzeszköz  ………………………………..Ft. 

 adomány   ………………………………..Ft. 

 egyéb jogcímen  ………………………………..Ft. 

Összesen   ………………………………..Ft. 

6. Az Igénylő hozzájárul ahhoz, hogy a Földhivatal a visszatérítendő támogatás 
erejéig az Igénylő tulajdonát képező, a fegyverneki ……………..hrsz. alatti 
ingatlanra a kölcsönt nyújtó Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata javára a 
jelzálogjogot valamint az elidegenítési és terhelési tilalmat az 
ingatlannyilvántartásba bejegyezze. 

 
7. Igénylő tudomásul veszi, hogy az 5. pontban részére folyósított pénzösszeget 

csak új lakás építésére használhatja fel. 
 
8. A kölcsön felhasználását az önkormányzat és a II. fokú építési hatóság jogosult 

ellenőrizni.  
 
9. Igénylő kijelenti, hogy a belvízkárral kapcsolatban újabb igénnyel nem léphet fel.  
 
10. A támogatás 50 %-át előleg címén a támogatás igénylésekor, a további 50 %-át 

pedig az előleg elszámolás után lehet kifizetni, az előleggel a 11. pont szerinti 
számlával kell elszámolni. 

 
11. A nyújtott támogatással hitelesen kiállított anyag- és /vagy munkadíjat tartalmazó 

számlával az Igénylőnek az Önkormányzat felé folyamatosan kell elszámolni, de 
legkésőbb az első 50 %-kal október 30-ig, a második 50 %-kal pedig november 
30-ig.  

 
12. Amennyiben az Igénylő a kapott támogatást nem a célnak megfelelően használja 

fel, továbbá amennyiben a 11. pontban szabályozott módon azzal nem számol el, 
a kapott támogatást kamattal megnövelten, egyösszegben köteles visszafizetni a 
határidőt követő 8 napon belül.  

 
13. Igénylő tudomásul veszi, hogy a szerződés 4.) pontjában rögzített visszatérítendő 

támogatást 2001. január 15-től 25 év alatt kell visszafizetnie, legkésőbb: 2026. év 
december hó 31. napjáig, az alábbiak szerint: 

 
a.) 4 évig kamatmentesen, azaz 

 
2001. év január hó 15. napjától kezdődően 
2005. év december hó 31. napjáig (kamatmentesen), havi  
 
………………….Ft. összegben,  
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b.) 9 évig, azaz 
 

2014. év december hó 31. napjáig 5 % kamattal növelten havi 
 
 ………………..Ft. összegben, 
 

c.) 12 évig, azaz 
 
2026. december hó 31. napjáig kamatmentesen, havi ………………..Ft. 
összegben 

kell visszafizetnie.  
 
 
14. Az igénylő vállalja, hogy a törlesztőrészletet minden hó 15-ig befizeti. A 

törlesztőrészlet be nem fizetése (hátralék) esetén 8 % késedelmi kamatot kell 
fizetnie, ezen kívül igénylő elveszti a 13.) szerinti kamatmentességet is.  

 
Fenti megállapodást felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás és 
tanulmányozás után aláírták.  
 
 
Kelt: ……………………….., …………év………………hó……..nap 
 
 
………………………………….   ………………………………….. 
Önkormányzat     Igénylő 
 
 
Tanúk: 
 
1. …………………………………….. 
 
………………………………………… 
 
2. ……………………………………… 
 
…………………………………………. 
 
Ellenjegyzem: 
 
Fegyvernek, 2000…………………… 
 
Dr. Barna László 
önkormányzat jogtanácsosa 
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A D A T L A P 
 
 

II. A KÁROSULT ÉS A KÁROSULT INGATLAN ADATAI: 
 
 

- Tulajdonos neve: 
 

............................................................................................................ 
 
        ........................................................................................................... 
 

 
- Ingatlan lakcíme, hrsz.  

 
 

........................................................................................................... 
 
 
 
 

II. A KELETKEZETT KÁR LEÍRÁSA (a felmérési adatlapon szereplő     kár 
pontosítása) 

 
 

........................................................................................................... 
 
........................................................................................................... 

 
........................................................................................................... 

 
........................................................................................................... 

 
........................................................................................................... 

 
........................................................................................................... 

 
........................................................................................................... 

 
........................................................................................................... 

 
........................................................................................................... 

 
........................................................................................................... 

 
........................................................................................................... 

 
........................................................................................................... 

 
dátum, aláírás 



 23

 
 III. MUNKAVÉGZÉS, ELLENŐRZÉS, ELSZÁMOLÁS  

- Az elvégzett munka megnevezése 
 

........................................................................................................... 
 

........................................................................................................... 
 

........................................................................................................... 
 

........................................................................................................... 
 

........................................................................................................... 
 

........................................................................................................... 
 
 

- Az ellenőrzés dátuma, a tapasztalat rövid leírása. 
 

........................................................................................................... 
 

........................................................................................................... 
 

........................................................................................................... 
 

........................................................................................................... 
 

........................................................................................................... 
 

 
- Az elvégzett munkának megfelelő tartalmú számla elfogadása. 

 
 

........................................................................................................... 
 

- Utalás a II. részlet kifizethetőségére. 
 

........................................................................................................... 
 
 

dátum, aláírás 
 

 
 IV. ÁTVÉTEL 

- Az elvégzett munka befejezettségének elfogadása. 
 

........................................................................................................... 
 
 

dátum, aláírás 
 


