Kismaros Község Önkormányzata
2623 Kismaros, Kossuth L. u. 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108,
E-mail: jegyzo@kismaros.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. július 6-i ülésére
Előterjesztés sorszáma:
Tárgy:

E-2015//2.

Vis major pályázat

Előterjesztő:

Parragh Gábor alpolgármester

Készítette:

Parragh Gábor alpolgármester

Döntés:

Egyszerű többség

Minősített döntés indoklása:

Ülés:

Nyílt ülés

Zárt ülés indoklása:

-

Költségvetés módosítás:
Szükséges előirányzat
(e Ft):

-

Bizottságok tárgyalják:

Törvényességi észrevétel

-
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Határozat tervezet
Kismaros Község Önkormányzata Képviselőtestületének
2015. június hó 24 napján megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből.
/2015.(06. 24.)számú Kt. határozat
Kismaros Község Képviselő-testület ülésén úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen
támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: úthelyreállítás
Helye: Kismaros, 1704/1 hrsz-ú Dózsa Gy. u..
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2015. év
691.788.-Ft
0.-Ft
0.-Ft
1.614.172.-Ft
2.305.960.-FtFt

30%
30
0
0
70

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 2.305.960 Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó)
biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.


A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák).

______________________ épület (név, hrsz)
______________________ épület (név, hrsz)
______________________ épület (név, hrsz)


___________________ kötelező feladat
___________________ kötelező feladat
___________________ kötelező feladat

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik /
nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma



Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész
aláhúzandó.

*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan
időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának
benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes
Igazgatósága felé.



Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira
tekintettel történő helyreállítását.
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Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem
tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).



A testület a saját forrás összegét a 2/2015. (II. 12.) évi költségvetéséről szóló
Költségvetési Rendeletében/ Határozatában biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Kelt: Kismaros, 2015. június 24.
Kiadmány hiteléül:……………………
PH

számú

