Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. március 21-én, 13.00 órakor
megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

36/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
37/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Vis maior támogatásra pályázat benyújtása
Nagyköz 239. hrsz-ú út
38/2016 sz. képviselő-testületi határozat:
Vis maior támogatásra pályázat benyújtása
Nagyköz 239. hrsz-ú út és 238. hrsz-ú
ingatlan határa

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 21-én, 13.00
órakor megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Halasi Anita polgármester,
Maczó Sándor alpolgármester,
Erdélyi Zsolt és
Kun-Halasi Katalin képviselők.
Meghívott vendégként jelen van: dr. Pap Anikó jegyző.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő.
Halasi Anita polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Jelenléti ív alapján megállapítja, a 6
fő képviselő közül 3 fő képviselő és a polgármester jelen van, így az ülés határozatképes. A
rendkívüli ülés napirendi pontjai a következők:
Napirend:
1./ Vis maior támogatásra pályázat benyújtása (Nagyköz)
2./ Egyebek

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
36/2016.(III.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.

1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Vis maior támogatásra pályázat benyújtása (Nagyköz).
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a nagy mennyiségű csapadék következtében
2016. február 10-én a Nagyköz 1., 2. és 3. számú ingatlanok előtt lévő partfal megindult az útszakaszra és járdára, több fa is rádőlt az úttestre, villanyvezetékre. Az
önkormányzat az útszakaszt megtisztította, biztosítva a közlekedést. A megoldás
a partfalszakasz támfallal történő megtámasztása lenne, mintegy 40 méter hosszan.
Az önkormányzat ezt saját erőből nem tudja megoldani, ezért szükséges pályázat
benyújtása. A munkálatok költsége 38.958.520.- Ft, a saját forrás összege 3.895.852
Ft, a támogatási igény 35.062.668.- Ft.
Február 15-én újabb káresemény történt, a Nagyköz 4. számú ingatlan előtti úton,
feltehetően belvíz által okozott kár. A nagy mennyiségű csapadék alámosta az útpadkát és az ingatlan kerítésének alapját, ez megsüllyedt és az ivóvízvezetékben kárt
okozott. A csőtörés következtében kb. 30 m3-es üreg keletkezett, melyet az önkormányzat a veszélyhelyzet elhárítása miatt eltömített. Az üreg végleges betömését
és az út helyreállítását az önkormányzat saját erőből nem tudja megoldani, erre
szintén pályázatot nyújtanánk be. Itt a 90 %-os támogatáshoz az önerő 313.690.Ft. Mindkét pályázathoz a szükséges saját forrást az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséből biztosítjuk.
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Kéri, amennyiben egyetértenek a pályázatok benyújtásával, hozzanak döntést.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
37/2016.(III.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vis maior támogatás
címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Nagy mennyiségű esőzés miatti partfalomlás.
Helyszín: 2253 Tápióság, Nagyköz 239 hrsz.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

F
F
F
F
F

2016. év
3.895.852.- Ft
0 Ft
0 Ft
35.062.668.- Ft
38.958.520.- Ft

%
1

10 %
0%
0%
90 %
100 %

A fenti adatok tartalmazzák a már megfizetett védekezési munkálatokat is 96.520.- Ft értékben.
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 38.862.000.- Ft, melynek
fedezetét az Önkormányzat nem tudja biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A testület nyilatkozik arról, hogy a tulajdonában lévő épületekben nem történt károsodás.
A testület a saját forrás összegét az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.)
számú önkormányzati rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
38/2016.(III.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vis maior támogatás
címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Útpadka, kerítésalap alámosása nagy mennyiségű csapadék miatt.
Helyszín: 2253 Tápióság, Nagyköz 239 hrsz.-ú út és 238 hrsz.-ú ingatlan határa.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

F
F
F
F
F

2016. év
313.690.- Ft
0 Ft
0 Ft
2.823.210.- Ft
3.136.900.- Ft

%
1

10 %
0%
0%
90 %
100 %
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A fenti adatok tartalmazzák a már megfizetett védekezési munkálatokat is 127.000.- Ft értékben.
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 3.009.900.- Ft, melynek
fedezetét az Önkormányzat nem tudja biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A testület nyilatkozik arról, hogy a tulajdonában lévő épületekben nem történt károsodás.
A testület a saját forrás összegét az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.)
számú önkormányzati rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester

Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, így az Egyebek napirendi pontra nem kerül sor. A
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 13.30 órakor bezárta.

Kmf.

dr. Pap Anikó
jegyző

Halasi Anita
polgármester
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