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112/2010 (VI.25.) számú közgyőlési határozat 
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 
 

1. létrehozza 20 millió Ft induló tıkeösszeggel a Természeti katasztrófában kárt 
szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek Pályázati Alapját. 

 
2. kinyilvánítja, hogy a pályázati alap nyitott, minden segítı szándékú természetes és jogi 

személy, szervezet és magánszemély befizetéseivel hozzájárulhat, amennyiben 
azonosulni tud céljaival és feltételrendszerével. 

 
3. elfogadja az 1. pontban megnevezett pályázati alap mőködésérıl szóló Szabályzatot a 

melléklet szerint  
  
4. hozzájárul a 2010. évi költségvetési rendeletében az Intézményi üres álláshelyek 

céltartaléka kereten jóváhagyott 22.868 E Ft összegbıl 8.000 E Ft-, valamint az 
Általános tartalék kereten jóváhagyott 17.325 E Ft összegbıl 12.000 E Ft 
átcsoportosításához a természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe 
kerültek pályázati alapjának létrehozására. Az átcsoportosítást a 2010. szeptemberi 
rendeletmódosításkor kell a rendeleten átvezetni. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 
 
 

 
A   112  /2010.(VI.25.) számú közgyőlési határozat melléklete 

 
 

SZABÁLYZAT  
A  TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁBAN KÁRT SZENVEDETTEK ÉS VESZÉLYHELYZETBE 

KERÜLTEK  PÁLYÁZATI ALAPJÁNAK M ŐKÖDÉSÉRİL  
 

Az alapot a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hozza létre. Az alap célja, hogy 
támogatást nyújtson a természeti katasztrófában kárt szenvedett, illetve veszélyhelyzetbe 
került magánszemélyek és szervezetek részére. 
 
1. TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK  a Komárom-Esztergom megye (a megyei jogú város 
kivételével) mőködési területén állandó lakóhellyel rendelkezı magánszemélyek és a 
megyében székhellyel vagy telephellyel rendelkezı szervezetek (továbbiakban támogatott), 
akik 

 
- bizonyíthatóan a 2010. évi május-júniusi természeti katasztrófa okozta 

anyagi károk-, vagy az általa elıidézett veszélyhelyzet következtében 
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megélhetése, lakhatása ellehetetlenült, megnehezült, vagy a szervezet 
mőködése veszélybe került és  

- állami és/vagy biztosítótársaság és/vagy önkormányzat általi kártérítésre 
nem, illetve csak részben jogosultak. 
 

 
2.          TÁMOGATHATÓ CÉL : 

- a természeti katasztrófában bekövetkezett károk pénzügyi megtérítése 
(egészben vagy részben),  

- a természet által okozott veszélyhelyzet megszüntetése, a jövıbeni károk 
megelızése érdekében. 

 
3.          AZ ALAP INDULÓ ÖSSZEGE : 20.000.000,- Ft             
            

Az alap összegét bármely gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, magánszemély vagy 
egyéb szervezet önkéntes hozzájárulásával megnövelheti. A befizetéseket fogadó 
elkülönített számla elnevezése és száma: „KEMÖ  Természeti kat. károsultak pály. 
alapja”, száma: 11600006-00000000-42189314, amelyre átutalással és pénztári 
befizetéssel is elhelyezhetık összegek. 
Az alap pénzeszközeit az önkormányzat mindenkori számlavezetı pénzintézeténél 
elkülönített számlán kezeli. Az alap pénzeszközeit a Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat (továbbiakban: Támogató) költségvetésében is elkülöníti. 
Felhasználásáról rendszeresen tájékoztatja a közgyőlést és a nyilvánosságot.  
 
Amennyiben az alapban a beérkezı jogos igények kielégítése után is marad forrás, 
azokat a megyei önkormányzat továbbra is rendkívüli természeti katasztrófák, illetve 
veszélyhelyzetek elhárítására fordítja, a közgyőlés erre vonatkozó döntését követıen. 
 
A támogatás kapcsán a megyei önkormányzatnál felmerülı valamennyi költséget az 
alap induló összegébıl szükséges fedezni 
 

4.         AZ ALAPBÓL ELNYERHET İ TÁMOGATÁS FORMÁJA : 
- vissza nem térítendı támogatás. 

 
5.      TÁMOGATÁS MÉRTÉKE : 

 
  - a vissza nem térítendı támogatás mértéke legfeljebb 1.000.000,- Ft.   
 
Ennek mértékétıl eseti jelleggel indokolt esetben – a közgyőlés jóváhagyásával - 
eltérhet a döntéshozó bizottság, de a támogatás összege ebben az esetben sem 
haladhatja meg a 2 millió forintot. A vissza nem térítendı támogatás nyújtásának nem 
feltétele a saját forrás vállalása. 
Az alapból kizárólag ezer forinttal osztható támogatási összeg igényelhetı és ítélhetı 
meg.  
  
 

6.    A TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSA : 
 
      Pályázni a káreseménnyel érintett ingatlan szerinti település polgármesteri hivatalán 
keresztül lehet legkésıbb 2010. augusztus hó 15-ig. A határidıt, a döntéseket hozó 
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bizottság egy ízben meghosszabbíthatja. Az igények jogosságát az illetékes helyi 
önkormányzat megvizsgálja, véleményezheti, majd összesíti, és eljuttatja a megyei 
önkormányzathoz, legkésıbb 2010. augusztus 30-ig, illetve a meghosszabbított benyújtási 
határidıt követı 15. napig. 
 
      A támogatás formalizált eljárás nélkül, az alábbi mellékletekkel ellátott kérelem 

(adatlap) 2 példányos benyújtásával igényelhetı.  
 
Kötelezıen benyújtandó mellékletek:  
 

- A támogatás révén felszámolni tervezett kár mértékének pontos, 
kárszakértıvel (vagy az önkormányzat mőszaki szakértıje/elıadója által) 
alátámasztott igazolása, lehetıség szerint fotódokumentációval kiegészítve. 

- Nyilatkozat arról, hogy állami, biztosító, illetve önkormányzat általi 
kártérítésben nem, vagy nem teljes mértékben részesültek. 

- Magánszemély esetén igazolás a pályázó és vele egy háztartásban élı 
családtagjainak havi nettó összes jövedelmérıl és az 1 fıre jutó havi nettó 
jövedelemrıl (munkáltató vagy települési jegyzı által) 

 
Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetıség, a hiánypótlási felhívás kézhezvételét 
követı 10 napon belül. 

 
7.         DÖNTÉS A TÁMOGATÁSRÓL : 
 

A támogatás odaítélésérıl a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés három tagú ad-
hoc bizottsága dönt. Ennek tagjai: a közgyőlés elnöke, a kistelepülési tanácsnok és a 
térség- és gazdaságfejlesztési bizottság elnöke.  
 
Az alappal kapcsolatos pályázati igények kezelése, nyilvántartása, a hiánypótlási 
felhívások kiküldése, a döntések és támogatási szerzıdések elıkészítése, illetve az 
elszámolások ellenırzése a Hivatal Területfejlesztési és Gazdasági Fıosztálya 
Területfejlesztési és Területrendezési Osztálya feladata. 

 
8.       TÁMOGATÁSI SZERZ İDÉS: 
           

A támogató a támogatottal és a káreseménnyel érintett település önkormányzatával 
háromoldalú szerzıdést köt. A támogatási szerzıdés kiküldésére a döntést követı 10 
napon belül kerül sor.  
A szerzıdés tartalmazza a támogató és a támogatott jogait és kötelezettségeit, valamint 
a települési önkormányzat feladatait a támogatási összeg felhasználásával 
kapcsolatosan. 

 
9.         TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA :  
 

A támogatás folyósítása a települési önkormányzat számlájára történik, a támogatási 
szerzıdés aláírását követı 15 napon belül.  A kedvezményezett a támogatási összeget - 
a támogatási szerzıdésben megnevezett munkákról-, a vásárolt anyagokról, stb. 
kiállított számlák benyújtását követıen, - a települési önkormányzattól kapja meg. 
 

10.      ADATVÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE : 
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            Támogatott köteles a szerzıdés idıtartama alatt a szerzıdést érintı adatokban történı 

változásokat 15 napon belül a Hivatal Területfejlesztési és Gazdasági Fıosztálya 
Területfejlesztési és Területrendezési Osztályának bejelenteni.  
            

11.      ELSZÁMOLÁS :  
             
            A támogatott köteles a támogatás felhasználásáról a helyileg illetékes önkormányzat 

felé számlákkal igazoltan, a munkák befejezését követı 30 napon belül elszámolást 
benyújtani. A települési önkormányzat köteles az elszámolást és a helyreállítást a 
helyszínen is ellenırizni, és a támogatás felhasználását az elszámoláson igazolni. A 
települési jegyzı a záradékával ellátott elszámolást és a benyújtott számlák másolatait 
a Hivatal Területfejlesztési és Gazdasági Fıosztálya Területfejlesztési és 
Területrendezési Osztályának továbbítja. Az elszámolásról az osztály nyilvántartást 
vezet, és az ad hoc bizottságot és a közgyőlést tájékoztatja. 

 
12. SZANKCIÓK: 
  
 Amennyiben a támogatott a támogatást nem a támogatási szerzıdésben meghatározott 

célra használta fel, köteles a teljes összeget a jegybanki alapkamat kétszeresével 
megnövelten haladéktalanul visszafizetni. 

 
 

Tatabánya, 2010. június 25.  
 
 

        Dr. Völner Pál sk 


