melléklet

FELHÍVÁS

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Megyei Közgyűlés) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3.1. számú
mellékletének „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre”
során meghatározott keret felhasználására felhívást tesz közzé a következők
szerint:
Kérelmezők köre: A felhívásra azok a Borsod-Abaúj-Zemplén megye
közigazgatási területén lakóhellyel – kivéve Miskolc Megyei Jogú Város
közigazgatási területe - rendelkező, cselekvőképes természetes személyek
adhatnak be kérelmet, akiknek a tulajdonában, haszonélvezetében, vagy közeli
hozzátartozójuk tulajdonában álló, életvitelszerűen lakott és a megye területén –
kivéve Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területe - található ingatlanuk
vis maior esemény következtében 2016. december 31. napját követően
megrongálódott vagy megsemmisült.
A támogatás célja: A támogatást a károsultak építőanyagra, a további károk
megelőzésére szolgáló anyagok, valamint a helyrehozatalhoz kapcsolódó munkavagy megbízási díjak, illetve ideiglenes lakóhelyük bérleti díjának költségei
fedezetére fordíthatják.
A lakóingatlan helyrehozatalához kapcsolódó támogatás mértéke egyszeri nettó
100.000,-Ft. Bérleti díjhoz kapcsolódó támogatásnál, négy főnél kevesebb tagú
család esetében maximum bruttó 50.000,-Ft/hó, négy vagy több tagú család
esetén maximum bruttó 75.000,-Ft/hó. A támogatás időtartama maximum 3
hónap. A pályázati támogatást nem lehet a bérelt ingatlan közüzemi díjai, illetve
egyéb költségei fedezetére fordítani. A támogatott, illetve családtagja és a
bérlemény tulajdonosa nem lehet közeli hozzátartozója egymásnak.
Olyan természeti csapás esetében, amely egyszerre több lakóingatlant is érint, a
kérelmek elbírálása a beérkezés sorrendjében történik.
A kérelmet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztályán személyesen, vagy a 3525 Miskolc,
Városház tér 1. szám postai címre megküldve kell benyújtani egy eredeti
példányban.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

2

-

a kérelmező elérhetőségét;
a vis maior esemény rövid leírását;
a megsemmisült vagy megrongálódott lakóingatlan pontos címét;
a kérelmezőnek a támogatási szerződéshez minden esetben csatolnia kell a
káreseménnyel sújtott lakóingatlan szerint illetékes önkormányzat
képviseletére jogosult személy nyilatkozatát, amely alátámasztja a
károsult kérelmében foglaltakat.

Nem lehet támogatást igényelni 2017. január 01. napja előtti vis maior
eseménnyel érintett ingatlan vonatkozásában.
A támogatások benyújtási határideje és elbírálása:
A támogatási kérelmek a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig folyamatosan
benyújthatók. A postára adott, vagy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Hivatalnál személyesen leadott támogatási kérelmeket a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal soron kívül megvizsgálja és
felveszi a kapcsolatot a kérelmezővel.
A támogatási kérelmet benyújtóval a megyei önkormányzat a támogatás
folyósítására megállapodást köt. A megyei önkormányzat az elnyert lakhatási
támogatást a bérbeadó részére utalja.
Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén az igénylő részére a megyei
önkormányzat hiánypótlási felhívást küld. A pályázat érvénytelenségét
eredményezi, ha az igénylő a hiánypótlásban foglalt határidőig nem vagy nem
megfelelően tesz eleget a felhívásban foglaltaknak.
A támogatási kérelemben részesült kötelezettséget vállal az elnyert támogatás
igénybevételére vonatkozó valamennyi jogszabály maradéktalan betartására.
Az elnyert támogatás felhasználását a Borsod-Abaúj-Zemplén
Önkormányzati Hivatal a helyszínen is ellenőrizheti.

Megyei
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