Piliscsév Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

9. számú
JEGYZŐKÖNYVE

2015. július 6-án
14.00 órától – 14,30 óráig megtartott
rendkívüli
képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015.07.06-án 14.00 órakor kezdődő rendkívüli képviselő-testületi
üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat tanácsterme (Piliscsév, Hősök tere 9.)
Jelen vannak: (mellékelt jelenléti ív szerint)
Piliscsév község képviselői
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Dimitrov László alpolgármester
Csapucha Katalin képviselő
Hudeczné Fuzik Anna képviselő
Kosztolányi József képviselő
Nagy Mária Képviselő
Vogyeraczki Mária képviselő
Baumstark Tiborné jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Hudecz Izabella
Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a Képviselőtestület tagjait, Jegyző Asszonyt. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület teljes
létszámban jelen van, 7 fővel határozatképes.
Ismerteti az ülés napirendjét, mely:
1) Vis maior igény bejelentése
Piliscsév Község Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselő 7 igen szavazattal
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 52/2015.(VII.06.) határozata
a testületi ülés napirendjéről
Piliscsév község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi pontjával az
alábbiak szerint:
1. Vis maior igény bejelentése
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal
Napirend

tárgyalása

1. Vis maior igény benyújtása
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az 1441 hrsz-ú, Petőfi Sándor utca 913. szám között a közút beszakadt, veszélyezteti az alatt lévő közműveket,
károsította az útpálya szerkezetét. Valamint a 1340/3 hrsz-ú árok meder a nagy
mennyiségű csapadék miatt megtelt hordalékkal, ezért gépi kotrása szükséges. A
265 hrsz-ú közútra az erődből nagy mennyiségű hordalék és sár zúdult.
Az 1607 hrsz-ú közterületen a 10 méter magas partfal felső harmada a nagy
esőzések után felázott, a felette lévő területen beszakadás keletkezett.
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A szakértői véleményezések rövid időn belül megtörténnek, ezután tudjuk a vis
maior pályázatot benyújtani.
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra.
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 53/2015.(VII.06.) határozata
a vis maior pályázati igény benyújtásáról
Piliscsév Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen
támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Piliscsév belterület 1607 hrsz-ú

Önkormányzat

tulajdonában lévő területek stabilizációs munkáinak vis maior pályázata.
A káresemény forrásösszetétele:

adatok Ft-ban
2015. év

Megnevezés

%

627.408.-Ft

Saját forrás

10 %

Biztosító kártérítése

0.-Ft

0%

Egyéb forrás

0.-Ft

0%

Vis maior igény
Források összesen

5.646.671.-Ft

90%

6.274.079.-Ft

100%



A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége
6.274.079..-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja /
részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.



A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel
érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.



A
bekövetkezett
káreseménnyel
kapcsolatban
az
biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik* (a
aláhúzandó)
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Önkormányzat
megfelelő rész

Biztosító Társaság
megnevezése

-

Biztosítási szerződés száma

-



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



Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el
tudja látni / nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).



Az önkormányzat vállalja, a károsodott ingatlannal a költséghatékonyság és
a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítást.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester
Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 54/2015.(VII.06.) határozata
a vis maior pályázati igény benyújtásáról
Piliscsév Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen
támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Piliscsév belterület 1441, 265, és 1340/3
hrsz-ú Önkormányzat tulajdonában lévő területek stabilizációs munkáinak
vis maior pályázata.
A káresemény forrásösszetétele:

adatok Ft-ban
2015. év

%

3.422.612.-Ft

10 %

Biztosító kártérítése

0.-Ft

0%

Egyéb forrás

0.-Ft

0%

Megnevezés
Saját forrás

Vis maior igény
Források összesen


30.362.697.-Ft

90%

33.736.331.-Ft

100%

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



A
bekövetkezett
káreseménnyel
kapcsolatban
biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik*
aláhúzandó)

az
(a

Biztosító Társaság
megnevezése

-

Biztosítási szerződés száma

-

Önkormányzat
megfelelő rész



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



Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el
tudja látni / nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).



Az önkormányzat vállalja, a károsodott ingatlannal a költséghatékonyság és
a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítást.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
megköszöni a képviselők részvételét, és az ülést 14,30 órakor bezárja.
Kmf.
Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző
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