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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselı-testülete (a továbbiakban: Kt.) a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján vis maior esetén károkat szenvedett magánszemélyek számára (a 
továbbiakban: károsult) kárenyhítés nyújtása céljából, a lakhatás elemi körülményeinek 
megteremtése, a károsodott ingatlanok helyreállítása érdekében nyújtható vis maior támogatás (a 
továbbiakban: támogatás) igénybevételére, valamint az önkormányzati tulajdonban bekövetkezett 
kár mérséklésére kormányzati forrásból igényelhetı vis maior támogatás igénybevételérıl szóló 
35/2004. (IX.21.) Kt. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következı 
rendeletet alkotja: 
 

1. § A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(4) Amennyiben a károsult a megállapodásban foglalt visszafizetési kötelezettségét 

határidıben nem teljesíti, úgy a kölcsön még ki nem egyenlített része egyösszegben esedékessé 
válik, melyet a károsult a polgármester errıl szóló értesítését követı 60 napon belül köteles a 
Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott 
kamat mértékével terhelten visszafizetni.” 

2. § (1)A Rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(4) Amennyiben az ingatlannyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bármely teher van 

bejegyezve a károsult – a 8. § (1) bekezdése szerinti megállapodás aláírását megelızıen – köteles 
beszerezni a jogosultak nyilatkozatát az Önkormányzat jelzálogjoga, illetve az elidegenítési és 
terhelési tilalom 11. § szerinti bejegyzéséhez. Amennyiben a jelzálogjog jogosultja elızetes 
jelzése alapján csak abban az esetben járul hozzá a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és 
terhelési tilalom Önkormányzat javára történı bejegyzéséhez, ha a vis maior támogatás 
nyújtásáról szóló aláírt megállapodást részére a károsult benyújtja, a megállapodás azzal a 
kikötéssel köthetı meg, hogy a támogatás folyósítására csak a hozzájárulások Önkormányzathoz 
történı benyújtását követıen kerülhet sor.” 

(2) A Rendelet 9. § (5) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki: 
„g) A 9. § (4) bekezdésében foglalt esetben annak rögzítését, hogy a támogatás mely feltétel 

bekövetkezését követıben fizethetı ki a károsultnak.” 
3. § A Rendelet 10. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„10. § A támogatás a 9. § (1) bekezdése szerinti megállapodás aláírásától számított 15 

munkanapon belül, a 9. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a jogosultak írásos hozzájáruló 
nyilatkozatának átvételét követı 15 munkanapon belül folyósítható a károsult részére.” 

4. § (1) A Rendelet 13. § (1) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:  
„d) valamely megállapodásban vállalt kötelezettségét megszegte” 
(a támogatás visszavonható). 

(2) A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(2) A támogatás visszavonásáról a polgármester elıterjesztése alapján a Szociális-, Lakás- és 

Egészségügyi Bizottság dönt.” 
5. § A Rendelet preambulumában, 1. § (1) bekezdésében, valamint 7. § (1) bekezdésében az 

Önkormányzat megnevezése Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata megnevezésre 
módosul. 
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6. § A Rendelet 17. § (2) – (4) bekezdései hatályukat vesztik. 
7. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben 

is alkalmazni kell. 
 
  
  

  
  

Tóth Mihály dr. Szeles Gábor 
polgármester jegyzı 

  
  
Záradék:  
A rendelet kihirdetve: .....................................  
  
 Ábrahámné Turner Rita 
 Szervezési Irodavezetı  

 
 


