Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
2012. julius 3-ai
nyílt ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
105/2012.(VII. 3.) önkormányzat határozat
1. Vis maior pályázat benyújtása
106/2012.(VII. 3.) önkormányzati határozat

Jegyzőkönyv
Készült: Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 3-án
16.15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak:

Kókai Rita polgármester
Bederna Zoltán képviselő
Gábor Zsuzsanna képviselő
Szente László képviselő
Dr. Nagy Zsolt jegyző

Kókai Rita polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja az ülés
határozatképességét, mivel a Képviselő-testület tagjai közül 4 fő megjelent.
Kókai Rita polgármester javasolja, hogy a napirend a meghívó szerinti alakuljon.
A Képviselő-testület egyhangú -4 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
105/2012. (VII. 3.) önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a napirendeket a mellékletben foglaltak szerint elfogadta.
Határidő: azonnali
Felelős: Kókai Rita polgármester
1.

Vis Maior pályázat benyújtása
Előadó: dr. Nagy Zsolt jegyző

(előterjesztés mellékelve)
dr. Nagy Zsolt ismerteti a napirendet, elmondja, hogy a felkért szakértő által
benyújtott szakvélemény szerint történt az önrész meghatározása. Kókai Rita
polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A Képviselő-testület egyhangú -4 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
106/2012. (VII. 3.) önkormányzati határozat
A Gyermely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete ülésén úgy határozott, hogy
a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése:

Gyermely központi részén a Petőfi téren áthaladó 207 hrsz-ú illetve a Gyermely 146
hrsz-ú vízfolyás a lezúduló özönvízszerű, május 22-től 24-ig tartó, intenzív esőzés
hatására nagy mennyiségű hordalékkal töltődött fel a kikövezett patak meder,
megrongálva a burkolatot is. A feltöltődött patakmeder hossza 500 m, a 207 hrszvízfolyásnál és 400 m a 146 hrsz-ú vízfolyásnál. 100 m hosszban a 207 hrsz-ú
patakba torkolló 208 hrsz-on áthaladó vízelvezető árok visszaduzzadt és szintén
feltöltődött és megrongálódott az esőzések hatására.
A település Berek részén az 590/1 hrsz-on áthaladó belterületi vízelvezető árok 100
m hosszban megrongálódott hordalékkal töltődött fel, a Tatai utca felől lezúduló
csapadékvíz hatására.
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A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés

2012. év

%

11.999.976,-Ft

10

Biztosító kártérítése

0,-Ft

0

Egyéb forrás

0,-Ft

0

Vis maior támogatási igény

107.999.784,- Ft

90

Források összesen

119.999.760,-Ft

100

Saját
forrás
összeg nélkül)

(biztosítási

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége
119.999.760,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem
a tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással
nem rendelkezik.
 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
 A testület a saját forrás összegét a 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III.
1.) önkormányzati rendeletében biztosítja
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.


Határidő: folyamatosan
Felelős: Kókai Rita polgármester, dr. Nagy Zsolt jegyző
Kókai Rita polgármester a nyílt ülést 16.30 órakor bezárta.
k.m.f.
Kókai Rita
polgármester

dr. Nagy Zsolt
jegyző
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