MEGHÍVÓ
Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom, az ülésre
ezúton tisztelettel meghívom!
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2017. szeptember 6-ai (szerda) 16.00 óra
Helye: Önkormányzati Hivatal tárgyalója
Javasolt napirendek:
1. Vis Maior keretében helyreállításra pályázat benyújtása
Előadó: Kókai Rita polgármester

Gyermely, 2017. szeptember 1.
Kókai Rita
polgármester

1. számú napirendi
Előterjesztés
Készült: Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 6-ai ülésére
Tárgy: Vis Maior keretében pályázat benyújtása,
Készítette: dr. Nagy Zsolt aljegyző
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
2017. 07. 24. napján ismét özönvízszerű esőzés érte a települést. A természeti csapás következtében a
227/1 hrsz-ú út felől a lezúduló iszap vastagon beterítette a Kossuth Lajos utcát (219/1, 219/2) 600 m
hosszban illetve a mellette lévő vízelvezető árkot 300 m hosszban. Ugyancsak a lezúduló víz hozta iszap
vastagon lerakódott a 300/6 hrsz-ú (Hidegvölgyi út) út alsó szakaszán 100 m hosszban ezen kívül az útról
nagy mennyiségű murvát mosott le. A lezúduló iszapos murvás víz a Szomori út melletti árokból kilépve az
úton folyt és beterítette vastagon iszappal a Petőfi teret (348 hrsz). Az iszappal borított rész 350 m2
területű volt. A 67/2 hrsz-ú Csalogány utca teljes szakaszán, 300 m hosszúságban szintén a lerakódott az
iszap mely a szántóföldekről érkezett. A Földekről lefolyó sáros iszap lerakódott és tovább töltötte a szilárd
burkolatú 207 hrsz- patak medrét 600 m hosszúságban. A halaszthatatlan takarítási munkálatokat azonnal
el kellett kezdeni. A nagy mennyiségű lezúduló eső kb. 40 m hosszban megbontotta a 977 hrsz-ú Tatai
utca útburkolatát és az út szélét, onnan bitumen darabokat sodort el. A murva visszaterítése és az
útburkolat helyreállítása később elvégzendő feladat.

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
Határozati javaslat:
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior
támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése:
2017. 07. 24. napján ismét özönvízszerű esőzés érte a települést. A természeti csapás következtében a
227/1 hrsz-ú út felől a lezúduló iszap vastagon beterítette a Kossuth Lajos utcát (219/1, 219/2) 600 m
hosszban illetve a mellette lévő vízelvezető árkot 300 m hosszban. Ugyancsak a lezúduló víz hozta iszap
vastagon lerakódott a 300/6 hrsz-ú (Hidegvölgyi út) út alsó szakaszán 100 m hosszban ezen kívül az útról
nagy mennyiségű murvát mosott le. A lezúduló iszapos murvás víz a Szomori út melletti árokból kilépve az
úton folyt és beterítette vastagon iszappal a Petőfi teret (348 hrsz). Az iszappal borított rész 350 m2
területű volt. A 67/2 hrsz-ú Csalogány utca teljes szakaszán, 300 m hosszúságban szintén a lerakódott az
iszap mely a szántóföldekről érkezett. A Földekről lefolyó sáros iszap lerakódott és tovább töltötte a szilárd
burkolatú 207 hrsz- patak medrét 600 m hosszúságban. A halaszthatatlan takarítási munkálatokat azonnal
el kellett kezdeni. A nagy mennyiségű lezúduló eső kb. 40 m hosszban megbontotta a 977 hrsz-ú Tatai
utca útburkolatát és az út szélét, onnan bitumen darabokat sodort el. A murva visszaterítése és az
útburkolat helyreállítása később elvégzendő feladat.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási
összeg nélkül)

2017. év

%

404.369,-Ft

10

Biztosító kártérítése

0,-Ft

0

Egyéb forrás

0,-Ft

0

Vis maior támogatási igény

3.639.320,-Ft

90

Források összesen

4.043.689,-Ft

100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 4.043.689,-Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.

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


Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira
tekintettel történő helyreállítását.



A testület a saját forrás összegét a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III. 1.)
önkormányzati rendeletében biztosítja.



A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2017. szeptember 9.
Felelős: polgármester

Gyermely, 2017. szeptember 1.
Kókai Rita
polgármester

